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 چکیده

توجه  در کانون در صنعت نفت و گاز،  ژهیو، بهرانیا در اقتصاد نسپاه پاسدارای پررنگ حضور و مداخله

ی برخالف تحقیقات توصیفی از حجم و دامنه  است. قرار گرفتهآکادمیک و  یاسیس یوزه در ح  فراوانی

و نیز تحلیل این پرسمان در پیوندِ صرف با ساختار سیاسی نظام جمهوری   سپهرهای گوناگونهای سپاه در  فعالیت

در ارتباط با  صاداقتدر حضور سپاه در  لیدخ یاسیو س یعوامل اقتصاد یابیدر پی ریشه پژوهش نیا اسالمی،

اکنده طوری که تمامی عناصر پربه،  پساانقالب استرانِیا داریی سرمایهاسیاقتصاد س یخیتار یتوسعه فرآیند

  که ئله است این مس توضیح  فْد ، همشخصطور به بندی کنیم.طور نظامند با هم مفصل در سطوح مختلف را به 

  یاجرا  از رهگذر (ii) ، گری دولتهدایت با  یاسالم  ی جمهور یاسیساقتصاد  بازساختاربندی( i)  هچگون

رقابت    به میانجی(  iii)و    یرژ ان  بخشخصوص  سپهرهای مختلف اقتصادی، به در    یبرال ینول  یاقتصاد  یهااستیس

پیوند و تعاملی ارگانیک با هم بسترساز شرایطی   رد،  جامعه   یی عموم حکومتی در حوزه درون   یهاجناح   انیدر م

  گاز قدرتمند در صنعت نفت و  یداخل گریباز کیبه  ی نهاد نظام کیعنوان به  سپاه  آن دروناز  کهاند بوده 

 دولت به  دولت کورپوراتیستیاز  یاسالم یجمهور ساخت دولت استدالل من این است که تبدیل شده است. 

 سم لیبرالی یاستراتژ، هم زمانهمی آنْ دولت در نتیجهکه  شوددگردیسه می ی ستیلینومرکانت یگراتوسعه

را   و سازوکارهای بازار  داریبه منظور تقویت مناسبات سرمایه   از باال  ی اقتصادی«توسعه »ی در راستای  اقتصاد

عنوان سپاه را بهد. این دولت، بخش حفظ و استمرار میخود را بر اقتصاد  یوقفهبی  کنترل و همکند ی دنبال م

بر  شدیدترکنترل  در راستای نافع کالن جمهوری اسالمیی مارب ابزار نیترمعتمدو  ترینیافتهسازماناز  یکی

دستش خارج از ی این تحوالت کنترل اوضاع مبادا در نتیجه گیرد کار میداخلی بهصاد قتا دگرگونی ساختار

های جناح بندی شکل، یاسی. در سطح سکنددولت« عمل می ازدر یبازو» یمثابهبه سپاه . در این فرآیندشود

 ن یاکنند. می  نیآفرینفوذ سپاه در اقتصاد نقشکاهش / شیزادر اف گرمیانجی عامل  کیعنوان به  حکومتیدرون

نوان  نه به عاین پدیده را  گیرد کهنتیجه می  ،در اقتصاد ی نظامسان نهادی سپاه به قش پرداختن به نبا  پژوهش

در رابطه با تعامل  باید بلکه ،داری حاکمی سرمایهاقتصادی ـ اسیسنظام  کلیتاز  یمنزو اسنج و نهادرف کی

 و در یک بستر تاریخی معین تبیین و تحلیل کرد. کیهژمونریغی یک جامعه مختلف در  یروها ین نیب

 .و گاز صنعت نفت اقتصادی واقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی، سپاه پاسداران، لیبرالیسم : هاکلیدواژه
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 فصل یکم: طرح پژوهش

 

 مقدمه .1-1

 جادالتمنازعات و م کانوندر  حدن تا این مانند سپاه پاسدارابه  شود کهمی یافت ایتر پدیدهواقع کمبه 

ی جمهوری اسالمی  چند دههتحوالت  چندوچون  سپاه فراسنجِ    گویی؛  شدابقرار گرفته    حلیای و مجهانی، منطقه 

محمود  کهآن اندکی پس از هاست. ی بازیگران درگیر در این کشاکش همه آوردگاه تالقی یو نقطه

 سهی ، قراردادجمهوری تکیه زدبر کرسی ریاست 84 در تیر ماه ساله، ، کاندیدای نزدیک به سپانژاداحمدی 

، االنبیاخاتم سازندگیمیدان گازی پارس جنوبی به قرارگاه  16و  15فازهای  ی ه برای توسع یرمیلیارد دال

های تحریم  ، به موازاتگامبه گام (. 1386)خبرگزاری فارس،  اعطا شد ترین بازوی اقتصادی سپاه،بزرگ 

واگذار  قرارگاه اینبه  یمتعدد  دالریِ اردمیلیی بدون مناقصهی قراردادها علیه صنعت نفت ایران، المللیبین 

در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی دی سپاه ای اقتصاهفعالیتی دامنه (. a1389 شده است )دنیای اقتصاد،

عنوان  به  االنبیاخاتمنفت،  قرارگاه از سوی بیژن زنگنه، وزیر  95 سالکه در طوری به ،یافت گسترشتدریج به 

عنوان  چنین به( معرفی شد و اینE&Pاکتشاف و تولید ) یهزودار ایران در حتهای صالحی یکی از شرکت

سپاه در اقتصاد   یو فزاینده (. دخالت پررنگ1395ایران شناخته شد )ایسنا،  ینفتی آینده های یکی از غول 

بوده  همراه  داخلی و خارجی    ی در سطحهای مختلف، با واکنشو پتروشیمی  گاز  ویژه در صنعت نفت وایران، به 

االنبیاء »زورش  خاتمقرارگاه  اظهار داشت که، باب نمونه، اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی زا. است

له، و)دویچه شودنمیشود ها نمیهای آن در اجرای پروژه شکنی زیاد است« و دولت حریف بدقولی و پیمان

 سپاه را نشانه گرفته است. هاییتلاعمدتاً فعنیز ان المللی علیه ایرها در سطح بینها و تحریمواکنش   .(2014

http://www.vajehyab.com/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://www.vajehyab.com/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1
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ترین و سودآورترین گروه هلدینگ هایی را علیه بزرگ تحریم 98سال  در خرداد ماه آمریکال، مثا طوربه 

پشتیبانی مالی از قرارگاه  یه خاطر ارائه ب (،PGPICپتروشیمی ایران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )

اخیراً وزارت امور خارجه  ی خود اعالم کرد که داری آمریکا در بیانیه نه ازوزارت خ مال کرد.االنبیا، اعخاتم

میلیارد  22، بازوی اقتصادی سپاه، ده پروژه در صنعت نفت و پتروشیمی به ارزش حدود االنبیایران به خاتما

ه با  هجی در مواای متعدده، پرسش والتو تح واکنش. همزمان با این (US. DT, 2019)ه است دالر اهدا کرد

 صادیلف اجتماعی، سیاسی و اقتگیر سپاه در سپهرهای مختشمحضور چدخیل در  هایمؤلفه توضیح و تبیین

 اند.مطرح شده

به  صورت گرفته تا قاتیتحقی. توجه قرار گرفته است بسیار مورد نیز ی آکادمیکدر حوزه  پرسماناین 

آن برآید.   و تحلیل  تشریحپی ببرد و به    ی ایرانهگوناگون جامع  هایساحتزون سپاه در افدخالت و نفوذ روز

مباحثه  را توصیف کرده و به  57 پس از انقالب سپاه  یگانه های چندو فعالیت رد ی کارکدامنهمطالعات این 

 ;Alfoneh, 2007; Alfoneh, 2010; Wehrey et.al., 2009; Ostovar, 2009; Hourcade, 2009) اندگذاشته

Safshekan & Sabet, 2010; Hen-Tov & Gonzalez, 2011; Rizvi, 2012; Forozan, 2013; Sinkaya, 

2016; Coville, 2017 .) وکار این کردگستره و حجم  هایی ازجنبه   تصویرکشیدنبهجوهر اصلی این مطالعات

های تیفعالاز  محدود رد چند موگران وهش اگرچه برخی از این پژایران است.  ی معه ی جاه بر پهن نهاد نظامی 

قابل رؤیت    آکادمیکمحسوسِی و د جخالء  ی یکمثابهبه آنچه ، اما اندذکر کرده را سپاه در بخش انرژی 

ع  ین موضو کنکاش ااست. ضرورت  حضور سپاه در صنعت نفت و گاز ایران مندنظامجامع و  پژوهیدن، است

در رابطه با بستر    سپاه  یرکرد پدیدهاک  تحلیلتبیین و    فقدان، بلکه  شودمیمحدود نتنها به این شکاف پژوهشی  

 پژوهشی ء این خالکردن پُر  .کامالً مشهود استدی جمهوری اسالمی تر و کالن ساختار سیاسی و اقتصاوسیع
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،  ساختار قدرت در جمهوری اسالمیسازوکارهای  ایهبه دریافتن جلوه ای باشد تواند درافزوده نفسه نمی فی

 بندیمفصلشناسایی و  را    غالباقتصاد سیاسی    ساختار  و  در سپهرهای جامعه  سپاه  عملکرد میان    پیونددرصورتی  

  معلول یک  عنوانبهی سپاه، صرفاً آنچه را که ما های چندگانهتوصیف مختصات فعالیتبیانی دیگر، به  .یمنکن

 حوالتن تیاپشت    در پسِدخیل    و علل بنیادین  عوامل اصلی  نیزچنین توصیفاتی  دهد.  ارائه می  کنیممشاهده می

از سازوکارهای ساختار  پویای درک رهگذرتا از این دهند توضیح نمی  ، که چنین نتایجی را در پی دارند،را

تغییر مستمر و   (کمیدینا) پویامنظور از در اینجا . داشته باشیمموجود  داریسرمایه اقتصادی نظام ـسیاسی 

ی، نخبگان،  های سیاسر، طبقات اجتماعی، گروهدولت، بازا  معهـ  ماننددر جاارتباط متقابل میان نیروهای مختلف  

 دهند و درنتیجه،های یک کل واحد را تشکیل میجمعاً سازه سی و اقتصادی ـ است کهنهادهای نظامی، سیا

حدهای واسان . این نیروها، بهآورندبه بار میداد عنوان برونبهمعه مدهای مختلف را در سطوح مختلف جاآپی 

و  ارگانیکا در تعامل ی واحدهت سیستم نیستند بلکه همه از کلیّشده اجزای ایزوله زا از یکدیگر و جمتحلیل، 

  عنوان به باید  را    های اجتماعیخالصه، پدیده   طوربه.  بخشندصورت می ای با هم قرار دارند و نتایج معینی را  پیچیده 

 و نه مستقل از یکدیگر. لحاظ کرد خاص یدر یک جامعه  ودموج ناهمگونِمتعدد همگون و مظاهر نیروهای 

خصوص نفت و گاز ـ در خاورمیانه و ه تمرکز منابع انرژی ـ ب تیکی، با توجه به اینکهاز لحاظ ژئوپل

افزایش یافته، تحلیل و توضیح  ایسابقهبی طرز کنندگان انرژی به و رقابت بین مصرف  خزر واقع شده یمنطقه 

نی از منابع انرژی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار  غ ح ملی در کشورهای طسقدرتمند در  گران بازیکار وردکِ

داری سازوکارهای مشخصی هایی برخوردارند که در آن نظام سرمایهطور مشخص این مناطق از ویژگیت. بهاس

ازعات نم  گاهتالقیائماً  شکل داده که د  رهای نوظهوو قدرت  مپریالیستی و کشورهای منطقههای ارا میان قدرت

کردن کم بر منابع اصلی تولید و میلیتاریزهحفظ الیگارشیِ حاهای امپریالیستی بوده است و بدین ترتیب،  و رقابت
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های نظامی کشمکش تقسیم و گسترش بازارهای موجود در منطقه،  خیز،کشورهای نفت  و کنترل سیاسی

 استفاده ی  در نتیجهسو،  اینبه   1970  یاز دهه  ،تون این تحوالکان  . دری داشته استر پای را ددرپی و گستردهپی 

(، »رابطه بین نفت و سیاست در کشورهای 1970مهدوی )حسین توسط  2خوار« نت را/رانتیر »دولت مفهوماز 

های نفتی که بر نقش میانجی درآمد  بررسی شده  ]چنین[تاً  گران علوم سیاسی عمددر حال توسعه توسط پژوهش 

ی و ی بین درآمدهای نفت توضیح رابطه  برایخوار« دولت رانت»(. مفهوم Jafari, 2019, 25) اند«شد متمرکز

از  اش،در تأمین مالی  این درآمدهاکه دولت از طریق  و استبدادی دولت در کشورهای در حال توسعه ساخت

که چه   مهم است ین مسئلهتوضیح ا ین،ابرا. بنشودمی مستفادیابد، می اجتماعی استقالل  جامعه و طبقات

  و چه قرار بگیردمنابع انرژی  یسپاه در حوزه و گسترش فعالیت حضورباید مبنای تبیین هایی میفراسنج

. دهندرا توضیح می جمهوری اسالمیاقتصادی و سیاسی ترِ کالن ساختار پیوند میان این مسئله و  سازوکارهایی

 ی تاریخیدینامیسم درونی و توسعه  ی مابیناهکنش برهم   کهاینبدون    ترین استدالل من این است کهسرراست

ی نفت و نقش  مسئله، آشکار نشوند ساخت دولتو   مسلطاقتصاد سیاسیِ سازوکارهای، ایرانداری سرمایه

 ند.نیستو توضیح قابل فهم  این منابعدر کنترل  (و نهادهای وابسته به آن) دولت

در سطح  معینجامعه  یکماعی ای اقتصادی ـ اجتهبندی حلیل صورتت و تبیینا به قتصاد سیاسی در اینجا

قواعد دولت و  ساخت  طبقاتی جامعه،    پیکربندیمناسبات تولیدی و    یابط دوسویه ، که همان رو داردکالن اشاره  

ان بد این. (Stilwell, 2012, 13)تاریخی مشخص است ک مقطع و در ی آن جامعهبازار در حاکم بر سازوکار 

  خت سا (II) و سطح پیشرفت نیروهای تولیدی، و بازار آرایش اقتصاد (I) یگانهه سعامل بین ست که تمعنا

ی توسعه و گسترش  به همراه درجه ) طبقاتی جامعه پیکربندی (III)و  دولت )لیبرال یا اقتدارگرا/متمرکز(

 
2 Rentier State 
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تعامالت  وی تضادها هنتیج و در کی ارگانیدر پیوند، ات و نیروهای اجتماعی(هادمندشدن طبقیابی و نتشکل

 نیز پذیری سیاسی و اقتصادی ود تا صورت کنآفرینند. این رویکرد به ما کمک مییج معینی را می متقابل، نتا

 دگرگونی  رهای مادی و عینیِی معین را دریابیم و به بازنمایی نیروهایی که بستیک جامعه  استمرار دگردیسیِ

ی تولید شامل نیروهای مولده )نیروی کار  . شیوهبخشدب  ح وضو  کنند،ی جاد مرا ایمعین    « یدی تولدر یک »شیوه 

آرایش اجتماعی توسط الگو یا مناسبات طبقاتی و یدی جامعه( و روابط اجتماعی تولید )انسانی و فناوری تول

 ,Hunt & Lautzenheiser, 2011, 4; Cox, 1988)تولید( است یند آرپیکربندی طبقات اجتماعی درگیر در ف

ی باً یک پیکره ی خاص نیست، بلکه غالکنیم، »تولید هم تنها تولید در یک شاخه یید صحبت م لو. وقتی از ت(12

های تولید تر از شاخهتر یا غنیم و بیش بزرگ اجتماعی معین، یک نفس اجتماعی است که در کلیت ک

فرماسیون  یندینامیسم دروو  گرانیگاهز یمت ابا عز(. 9، ص. ]1857[ 1377مارکس، رکار است« )انددست

اساساً عبارت است از تولید   داریسرمایه   تولیدِفرآیند    یواسطههدف بی ، »دارینظام سرمایه  اقتصادی ـ اجتماعی

سازی سود و انباشت  ی بیشینه عنی ،به سرمایه یا همان انباشتی بخشی از آن و تبدیل دوبارهارزش اضافی 

ی تولید معین  یک شیوه عنوانبه داری سیاسی سرمایه داصاقت این،زون بر (. اف293، 1396 )مارکس، «سرمایه

 ]دارانسرمایه [  »تولید کاالی بازارمحور؛ مالکیت خصوصی  شود:شناسانده می  اصلیی  ویژهعموماً با چهار خصلت

  مگر  مانندزنده بد توانعیت که نمیبخش بزرگی از جم ]عنوان کارگران به  ارنیروی کوجود [بر ابزار تولید؛ 

سازی از سوی و بیشینه  نیروی کارش را در بازار به فروش برساند؛ و رفتارهای فردگرایانه، اکتسابی هکاین

وکارهای رغم مختصات بنیادین سازبه.  (Hunt & Lautzenheiser, 2011, 4)اکثریت افراد در سیستم اقتصادی«  

خطی نبوده یکسان و تک جهان یکشورهای در همهداری ی تاریخی سرمایهتوسعه ، الگویی تولیداین شیوه

در کشورهای در  داری بوده است.سرمایه تاریخی یذیر توسعه ناپآمد اجتناب ی ناموزون پی ، بلکه توسعه است
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ر و دولت و بازا ساخت در این مناطق، ی ناموزونبه دلیل توسعه حال توسعه در »جنوب جهانی«، مانند ایران،

 ی دولتی، متفاوت است. »در مجموعهرداسرمایه یشرفته ی پیاها کشوردر مقام مقایسه ب ،اجتماعینیروهای 

و یا مستقل    است  نیافتهتوسعه عمدتاً    ...  مدنی، مبتنی بر طبقات و نیروهای اجتماعی،ی  کز، جامعه ی متمرجامعه ـ  

 . (Amineh & Guang, 2018, 11)کند« ضعیف عمل میاز قدرت دولتی بسیار 

های تاریخیِ محصول فرآیندی مثابه ، به اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی هاین مسئله کوضیح رو، تاز این

 تعاملچگونه ، جهانیای و منطقهدر ارتباط با تحوالت  به تبع آن و قلمرودر این  داریسرمایه ینکوت خاصِ

  است، بسیار حائز  ا کردهسی پیدنفت و گاز دستر که سپاه به صنعت اند شده یی باعثرخدادهاکند و چه می

در این  دخیل اقتصادی  ، وارسی سازوکارهای سیاسی ـرسالههدف اصلی این  به بیانی دیگر، اهمیت است. 

در یک   یرانتر با دینامیسم درونی و ساختار اقتصاد سیاسی استردهبا برقرارساختن پیوندی ارگانیک و گ  آیندفر

 کند:را واکاوی می  پرسمانمهم از این  یاساساً چند جنبه  وهشژپاین  بنابراین است. توالی و فرآیند تاریخی

I ) ؛ سالمیسی جمهوری ااقتصاد سیا و تحول فرآیند توسعه II )یابی روابط متقابل بین ساخت دولت و ریشه

قدرت رسیدن و به نقش و جایگاه سپاه در فرآیند خت ناش (III ؛بالفعل نیروهای اجتماعیهای بالقوه و ظرفیت 

نظام  حفظ بقای  و حاکماستمرار اقتصاد سیاسی  اه برایموجودیت سپضرورت   ( IV؛ جمهوری اسالمی تیتثب

کنترل شدید بر منابع زیرزمینی   حکومتی جهتهای سیاسی درونجناح   نقشدرک  (  V  ؛ و نیزاسالمی  وریجمه

 یا بط متقابل نیروهیح رواو توض بازنماییبه  پژوهشها و رویکرد انتقادی این تحلیلها، هفتیا. و توزیع آن

عنوان بهاین تحوالت بایستی  د.رسانجمهوری اسالمی یاری می  داریِسرمایهیاسی درگیر در ساختار اقتصاد س

رد. سازوکارهای علّی علل، که اساسًا فاکتورهای سیاسی و اقتصادی هستند، مدنظر قرار بگی  ایی مجموعه نتیجه 

 سپاه در این صنعت ایفای یرمجموعه ی زاهشرکتجایگاه  دریافتن ها نقش اصلی دردر پس این دگردیسی
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قرار این پروبلماتیک  جهت کاویدن  این پژوهش  و در کانون      آغاز  یطه قن پرسش اصلی که  کنند. بنابراین،  می

فت و گاز ایران تبدیل شده  بازیگر مقتدر در صنعت ن  چرا سپاه پاسداران به یک به شرح ذیل است:گیرد می

 است؟

سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی    علل وکه سعی در بررسی    ، به این معنای استن یسؤال تبیسؤال اصلی یک  

ای از کنیم، منظور مجموعهاین حوزه دارد. وقتی از »سازوکار« صحبت می خیل در ورود سپاه پاسداران درد

د. به  نرادای  کننده تعیین  ن نقش ی معینتیجه معلول/ی از یک سیستم است که در آفریدن یک  یاهعوامل یا مؤلفه 

برخی   ]وجود آمدن علل به [ی دهندهح تواند توضیهاست که میای از فرضیه سازوکار مجموعه»بیانی دیگر، 

، این پژوهش پروبلماتیک. در خصوص (Hedstroem & Swedberg, 1998, 25) «های اجتماعی باشدپدیده

علّی آن  فاکتورهاییابی پی ریشه که ما در اد ایران استگری و مشارکت سپاه در اقتصنتیجه همان دخالت

اند تا با پرداختن گام شدهبندی سؤال فرعی به شکل ذیل صورت دادن به پرسش اصلی، چندبرای پاسخ هستیم.

 یافت کنند.طورکه بایسته است پاسخی درخور درآن  جانبه،و چند به گام

 ؟هستندا هکدامپاه در اقتصاد سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در دخالت س (1

 در لی منجر به ورود سپاه ایگاه صنعت نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران چگونه است و چه عوامج (2

 این صنعت شده است؟ 

 ه است؟ایران تبدیل شدیگر اصلی در صنعت نفت و گاز سپاه تا چه اندازه به یک باز (3

الی تاریخی این تحول، یعنی تو به ،این فرآیندل در سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخی فهم درخوربرای 

زمانی   یشد. تمرکز روی این بازه  یممعطوف خواه  ،1398ل  تا سا  1357پس از انقالب، از سال    یروی دوره  بر

و تحکیم  به منظور تثبیت، 57انقالب  یهپرتحول و بالواسط عیت است که سپاه در پی وقایعاز این واق ناشی
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تدریج به شد. به موازات تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، سپاه  سیستأاسالمی ایران وری جمه  نظام نوپای

پسِ پشت قدرت اقتصادی  گوهای دخیل دراست. تحلیل التبدیل شده  صاد ایرانیگر غالب در اقتبه یک باز

 رو،است. از این شتهگذ یتاریخی این نهاد نظامی در طول چهار دهه یر توسعهسپاه نیازمند تحقیق و بررسی د

شماتیک ظهور و تحول سپاه  طوربه نخست،  یشود: در مرحله ی زمانی تقسیم می بازه این روند تاریخی به دو

ی هشود. سپس، تغییر و تحوالت سیاسی و اقتصادی در دوربازنمایی می  1368تا  1357های در طول سال

 )معروف به بازسازی اقتصادی یحوزه ورود سپاه دربه بعد، که منجر به  1368پساجنگ ایران و عراق، از 

  رفت. در سپهر اقتصادی شد، مورد کاوش قرار خواهد گ  یافتن آن به یک بازیگر اصلیو سوق   (جهاد سازندگی

تا بر   رابطهدر این    ههای مربوطپژوهش   الزم است مروری داشته باشیم برقبل از پرداختن به این مسئله، نخست  

 بندی کنیم.خود را صورت  های نظری و تحلیلیه زمینبستر آن پیش 

 مطالعات پیشین  مروری بر  .2-1

های سیاسی و عرصه کرد نیروهای نظامی در عملدر باب موقعیت و  نوشتارهای تاکنونیتحقیقات و 

سیاسی مورد  نظام ارساخت در پیوند با عمده  طوربه ،پساانقالبی هنقش سپاه در دور ویژهبه ادی ایران، اقتص

منجر به اجماع برخی   ی ایران سپهرهای مختلف جامعه لت روزافزون سپاه در اخ . د ی قرار گرفته استبررس

اند. داده  مورد تجزیه و تحلیل قرار  3« گریاین پدیده را با مفهوم »نظامی ظهور  تاً  که عمد  شده است  نپژوهادانش 

می  السمل قدرت در جمهوری اکه روحانیت و سپاه دو مرکز مک برآن است( 2007آلفونه ) ،در این میان

تدریج به یک  انقالب« بود، اما بهرسمی و اصلی سپاه »پاسداری از  یکند که اگرچه وظیفه می بیاناو  هستند.

ایران« ی در زندگهای حوزه  یاست که منجر به نفوذ آن در »همه  بازیگر مسلط در سیاست ایران تبدیل شده

 
3 Militarism 
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این تفسیر اساسًا  یک دیکتاتوری نظامی« است. گونی ایران بهر »دگربیانگ این تحول، به بیان وی،شده است. 

 ی بینرابطهغایب است اینجا آنچه  کند.سئله نمییابی این مبه ریشه که کمکی پدیداری مسئله استتوصیف 

 دهد.را توضیح نمی  است که آلفونه آن انسیاسی ایرساختار اقتصاد دگردیسی سپاه و  شدنفرآیند متحول 

»روابط   ی، نظریهپساانقالبای تحلیل روابط قدرت در ایرانِ ( نیز بر2013فروزان )اس، ین قیبه هم

برای توضیح ضعف  4وی از مفهوم »پراتوریانیسم« .بنددیم العات نهادمحور« را به کارمی« و »مطمدنی/نظا

که    تسفروزان معتقد ا .کندمی استفاده  نند ایران( در مقایسه با نهادهای نظامی آننهادهای سیاسی کشورها )ما

شود. امی تصرف می یروهای نظی شرایطی است که بر بستر آن سیستم سیاسی توسط نآورندهه فراهماین مسئل

ز یک نهاد کند که افزایش قدرت سپاه پاسداران امی تأکید 5،گیری از مفهوم »دولت پادگانی«وی با بهره

تر و ای سیاسی داخلی بر بستر گسترده هد تنشاز جمله، برآینسی و اقتصادی، نظامی به یک بازیگر اصلیِ سیا

گسترش  دهد کهمی وی ادامه هوری اسالمی است. عالوه بر این، جمی سیاسیِشدهبندی تاریخیِ فرآیند جناح

واکنش آن به بحران داخلی و درک تهدیدهای خارجی    یی نفوذ سپاه به حوزه سیاسی و اقتصادی »نتیجه منه دا

(. اگرچه او اصطالح  1ص.،2013برای قدرت« بود )فروزان،  ن ایراناگتنازع نخب استمرار تساحدر 

گرایی تنها جناح برد، امامیبرای تبیین دخالت سپاه در اقتصاد به کار  ایسنجه عنوانبهرا  6گرایی« »جناح 

 نای  ،رواینت. ازر اسدیگ   ایریشه   المی است که خود معلول بسیاری عللمهوری اسسیاسی ج  ساختارنمودی از  

فضایی برای   فروزان که امعن ؛ به ایناین پدیده است فهمایستا و ناکافی برای  ی دیدگاهی فهوم دربردارنده م

 فرآیندتر از آن،  ، و مهممناسبات قدرت سیاسی و نیروهای اجتماعی و اقتصادی  ترِ روابط متقابلبنیادی شناخت  

 
4 Praetorianism 
5 Garrison state 
6 Factionalism 
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داری در ایران را باز سرمایه یدرونی توسعه یسمماتضادها و دین آمدپی  عنوانبه تاریخی چنین روندی  یتوسعه

نفع  های ذی برخی از گروه   شدنمنتفع بر    گرانهسان عاملی میانجی به   تواندمی  اسیم سینظا  گراییِجناحگذارد.  نمی 

 تبیین و تحلیل  اما یک  که هست،  ،اثربخش باشداجتماعی، سیاسی و اقتصادی  های  و یا نهادهای نظامی در حوزه

  مابین ـ پیوند  دلحاظ کنرا  درگیرهای ی مؤلفه ی همه دوطرفه اتتأثیرها و تضادـ که   دیالکتیکیو  نبهاجهمه 

طور د آن کنسازد. بنابراین، کار فروزان به خواننده کمک نمی سیاسی و ساختار اقتصادی را ضروری می  نظام

 یابد.ردتبط با این تحول را که بایسته است سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی مر

ی  گسترش فزاینده شارکت ورا برای توضیح م 7سازی اقتصاد«برخی دیگر از محققان نیز مفهوم »نظامی 

از    چگونه سپاه  نشان دهد که  است   ( کوشیده2010آلفونه )  ،در این میانبرند.  الیت سپاه در اقتصاد به کار می فع

ی وی، . به گفتهمنتفع شده استد اژناحمدی  یاست جمهوریی ردر دوره های دولتیسازی شرکت خصوصی 

، »بیش از هر  االنبیاخاتمی آن، از جمله قرارگاه  بعهتا هایهای دولتی از سوی سپاه و شرکت شرکت  خریداری

(  2015کن و ثابت )ش(. نیز، صف 1)ص.  سازی اقتصاد ایران«خصوصی سازی است تا چیز بیانگر نظامی 

  عنوان به نژاد، را دولت احمدی  یدوره در ویژهبهسیاسی،  ی ودااقتص یحوزه سپاه در بودن حضور برجسته 

یاق،  (. به همین س553کنند )ص. لت تاکنونِ غیرنظامی و روحانی« تحلیل می سازی دوز نظامیهای بار»نمونه 

گر در  دخالتمیِنظا ن آن یک دولتریا در معنای مدـ  8پراتوریان«  ولت»د یک سانبهساختار سیاسی ایران 

  ی زیرمجموعه های الت روزافزون شرکتته است که در آن دخمورد کاوش قرار گرف امور جامعه ـ یهمه 

در سیستم سیاسی »از الگوی منحصر به فرد روحانیِ خود به سمت نوعی   یتحول یمنزله بهسپاه در اقتصاد 

  .(Hen-Tov & Gonzalez, 2011, 45)ت توری نظامی به منظور متمرکزساختن اقتصاد« تعبیر شده اسدیکتا

 
7 Militarization of Economy 
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است،   در این دوره ظام جمهوری اسالمیی اصلی نویژهاقتصادی خصلت  سازیذیریم که نظامی اگر موقتاً بپ

که  دانیِ شرایطی بوده و بان برانگیزنده و تحوالت اقتصادی  آمدهاپیش چه  پرسش اساسی مسلماً این است که

باید  خ به این سؤال رااسپ .شودل می ب در اقتصاد مبدیقربه یک بازیگر بی و کند بر بستر آن قد علم می سپاه 

 داری ایران بیابیم.سرمایه رشد میسمدینادر تکوین تاریخی و 

در  لت سپاهکه دخا کنداستدالل می ( 2013، هریس )سازی اقتصاد«»نظامی برخالف تحلیل و رویکرد

(. این 45.)ص  10ی یکپارچه« »دولت نظام  کیتلقی شود، نه    9عی« یک »دولت پیمانکار فر  عنوانبهاقتصاد باید  

 سازیپیاده اساساً که  به بعد  1368تصاد سیاسی ایران از سال های اقبدان معناست که پژوهیدنِ دگرگونی 

تواند به تبیین و تحلیل ، بهتر می بود  رون حکومتیهای سیاسی دی جناحی توسط همه نولیبرالهای اقتصاد  سیاست

کند، حضور  طور که وی خاطرنشان می صاد کمک کند. همان و نظامی در اقت  یپررنگ نهادهای حکومتحضور  

 تر گسترده  یپهنه (. در ارتباط با 46انجام گیرد« )همان،  تروسیعپاه »باید در یک سپهر تحلیلی ه ستوجقابل

گر نهادهای حکومتی نشان »برجستگی حضور اقتصادی سپاه و  شود کههریس متذکر می  ،اقتصاد سیاسی ایران

اعی، سیاسی و اقتصادی  ی تاریخیِ اجتمآمد توسعهپی  ، یندولت نیست.« در عوض، اتصرف میلیتاریستیِ 

  نوان عبه یند باید آهای سیاسی در این فراسالمی است. افزون بر سازوکارهای اقتصادی، نقش جناح جمهوری 

ه  های جناحی بهراکش کش  ی آوردگاهی براسان بههای سیاسی میان نخبگان که از سیاست اقتصادی »تنش 

ولت پیمانکار فرعی، ... نباید با کند که »ظهور دهریس استدالل میدر همین راستا،  «.لحاظ شودگیرند، می

 ،که سیاست و جامعهی روندی است  یجه پیمانکار فرعی نت، دولت  در مقابلگری اشتباه گرفته شود.  منطق نظامی

)همان،   «یز در جمهوری اسالمی ریشه دوانده استاند و این نده ادرا شکل  ]ایران[اری دسرمایه  بندی صورت
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  بایستی کند، اما هنوز ویکرد اگرچه ما را تا حدود زیادی به پرسش اصلی نزدیک می ن رای (.46-47 .صص

 اند.هداشت در پیآمدی را ن پی ها هستند که چنید سیاسی ایران کدام های اقتصاتوضیح داده شود که ویژگی 

های  روهی حاکم و گساختنِ ضرورت سپاه برای طبقه روشنبسیار حائز اهمیت است که به ، وراز این

و مختصات سیاسی ـ اقتصادی  . در خصوص ساختارپرداخته شودنفع در اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ذی 

(  1996)  فیرو، احتشامی و م(2017)گرانی همچون دورج  ای خاورمیانه، از جمله ایران، پژوهش برخی از کشوره

های که چگونه رژیم  این امر برآیند توضیحبه تا  انداستفاده کرده 11از مفهوم پوپولیسم و کورپوراتیسم

  ه اند و چگونره جسته از یک استراتژی کورپوراتیستی برای حاکمیت به چگونه ،اندپوپولیستی به قدرت رسیده 

گیرد که  در نظر می یک نهاد استبدادیِ ارگانیک  نا وعنبهدولت را ظرگاه اند. این ندر گذر زمان متحول شده

های عمومی کل  و نیز دستیابی به نیاز  آن جامعهیاسی ـ اجتماعی  سازی سیکپارچه   جامعه به منظور  بیرون ازدر  

نوعی  ا  ر  ( دولت کورپوراتیستی1979، اشمیتر )همچنین.  (Klaren & Bossert, 1986, 27)گیرد  قرار می   جامعه

مسلط و وابسته   نفعهای ذی کند که منجر به ایجاد سازمانی دولت نسبت به جامعه تعریف میانهیاعمل اقتدارگر

گی  های زندگر در ساحت گر و مداخله کورپوراتیستی از لحاظ نظامی قوی، ستم تر، دولت  شود. به بیانی کلی می

. با وجود این توصیفات، (Dorraj, 2017)ست گروهی اا ینگرِ منافع بچنین میانجیاقتصادی و اجتماعی، و هم

دولت کورپوراتیستی به اشکال جدیدتری را توضیح   تاریخیهای دگردیسی درونی و پویاییاین رویکرد 

ختاری، نقش نیروهای نظامی در دهد که در فرآیند تحوالت چنین سانیز این موضوع را پوشش نمی  ؛دهدنمی 

آن به  شدنمتحولو  57پیدایش سپاه در پی انقالب  گاهتسخابردن به . پیستا چه تر این دولتتازه ساخت

درونِی   فهم دینامیسمیکم،    امر مهم است:  دوبازنماییِ    قتصاد ایران، مستلزم پژوهیدن ویک بازیگر چندگانه در ا

 
11 Corporatism 
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اقتصادی و  یسازوکارها، و دوم، برشمردن اییک توالی تاریخی چند دههاقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی در 

توضیح این دو مقوله،   .اندی اقتصاد راه یافته حوزه به  فرادولتیسپاه و سایر نهادهای از رهگذر آن،  هسیاسی ک

اهم رف جهت پاسخ دادن به پرسش اصلی  پژوهش بندی مبانی نظری اینهای مناسبی را برای صورتزمینه پیش 

 آورد.می

از (،  2000ی بهداد )، مطالعهبه بعد  57  بایران، از زمان انقالداری در  ی تاریخی سرمایهتوسعه  خصوص  در

برد  را به زیر نور می  پساانقالببحران اقتصادی  تحوالت، ایران یمخمصه  سوی لیبرالیسم اقتصادی:ه پوپولیسم ب

المی  لیسم اسوپوپ (II)(، 1359-1357اختالالت انقالبی )( I). کندمی  بندیو این دوره را به سه مرحله تقسیم

داد نعمانی و به(. همچنین،  سواینبه  1368خمینی )از سال  پسا  یدوره  اقتصادی  لیبرالیسم  (III)  (، و1368-1360)

ان  ( با ظهور هیج1357- 1368ی نخست )اند: دورهرا به دو دوره تقسیم کرده  پساانقالب( ایرانِ  [2006]  1386)

های اقتصادی  ستاجرای سیا وداری تولید سرمایه انباشت سرمایه و روابطبی، اخالل در روند و تب انقال

 گیری دولت وآغاز شد که با سمت  68خمینی در سال  مرگ  دوم با    یگرا همراه است. دورهپوپولیستی دولت 

اه  همرداری ه هادهای اقتصادی سرمایو تحکیم مناسبات و ن اقتصادی، و احیا لیبرالیسمسوی های آن به سیاست

ی اقتصادی، شبکه  لیبرالیسمکشد که پس از یک دهه  تصویر میبه   (2000راستا، بهداد )  (. در همین27)ص.  بود

ی آنها از های زیرمجموعه نهادهای نظامی و »شرکت  دولتی،حکومتی و شبه رنگارنگییادهای ناهمگونی از بن

م غر(. به 12)ص    «انددهدی سود بسیار هنگفتی به جیب زلیان متمااند و در طی سامند شدهای بهره امتیازات ویژه

سازی، دولت و ت خصوصی اسسیاجرای جمله سو، ازبه این 68از سال  اقتصادی لیبرالیسمی ابنده اجرای شت

ی که مطرح با این توضیحات، پرسش   ی اقتصادی هستند.نهادهای وابسته به آن هنوز هم بازیگران اصلی در حوزه

م اقتصادی، چه عواملی بانی استمرار یس لالیبراجرای  تصادی بای اقسیاست توسعهت که با وجود اسشود این می
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اند؟ به بیانی دیگر، آیا حضور سپاه در اقتصاد بوده ومت در اقتصاد ی دولت و نهادهای وابسته به حکمداخله

ی  و یا مکمل و در نتیجه  ت؟ی نیز اسی ساختار اقتصادهابرآیند ضرورتناشی از ساختار سیاسی بوده است یا 

ع ی نظری و تحلیلی جامی رویکردارائهها مستلزم پاسخ به این پرسش  اند؟بوده  لمهای این دو عاکنش مبره

 است.

ی سپاه در صنعت ترین عوامل سیاسی ـ اقتصادی دخیل در نقش فزاینده رو، این پژوهش به اصلیاز این

  انتقادی   یریه ظنن هدف،  نظور حصول ایپردازد. به م می   پساانقالبچارچوب اقتصاد سیاسی ایرانِ  نفت و گاز در  

که از مجرای آن  کند را ارائه می ش مناسبیرویکرد و رونظریه، این ، زیرا شودبه کار بسته می گرامشی(نو)

را بهتر فهم و دهای تاریخی نیآای از فرهای ساختار سیاسی و اقتصادی ایران طی مجموعه چیدگی توانیم پیمی

شود، می شناخته    یالمللی روابط بینیک نظریه   عنوانبهتقادی  ناه نظریه  است که اگرچشایان ذکر    بازنمایی کنیم.

رابرت   انتقادی ی نظریهن تجزیه و تحلیل عوامل درگیر در مقیاس ملی است. بنابراین، مت آعزی یاما نقطه 

 دریافتنتای یک الگوی نظری در راس عنوانبه ی آنتونیو گرامشیای نظر هجنبه و با کاربست برخی  کاکس

 رفته است.کار   به پژوهش این پروبلماتیکی اهبغرنجی 

 و تحلیلی  نظری مبانی  .3-1

ای از تحوالت مادی ی مجموعه نتیجه  ی گذشتهدر طول چهار دهه  و تحول آنن پاسداراسپاه گذاری بنیان 

ت. با خی استاری فرآینددر یک داری جمهوری اسالمی نظام سرمایهسی( و عینی )اقتصادی، اجتماعی و سیا

اریخی برای و ت پویا یانتقادی، رویکرد  یجوهر نظریه عنوانبه « ماتریالیسم تاریخی ، »نظرماین  عزیمت از

ی آنتونیو . در ارجاع به اندیشه دهدبه دست می جمهوری اسالمی  نظام سپاه در و جایگاه کشف و درک نقش

و حوزه سیاسی/فرهنگی است   مابین روابط تولیدی ی متقابل ی رابطهده امشی، ماتریالیسم تاریخی در برگیرنگر
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بندی  یک صورت های اساسیسازه یمثابهبه را  آن( )در مفهوم مدرن ملتـ  دولتکالن ی که یک مجموعه 

از جامعه که توسط این   صیخابرای کشف اشکال تاریخی  این روشدهند. را تشکیل می اقتصادی ـ اجتماعی

ی  رو، ورود سپاه به حوزه. از این(Cox, 1981, 134) دوشبه کار گرفته می درسنی ظهور می مجموعه به منصه 

ی تحوالتِ دو مقطع تاریخی معین در دوره ی برآیندبایستی به مثابه  فعالیت آن یرش دامنهاقتصاد و گست

ن مناسبات ارگانیک میاسیاسی حاکم بر جامعهـ  یعنی پیوند    وتصادی  که ساختار کالن اق  شوند  لحاظ  پساانقالب

خش بـ هستی  و پیکربندی طبقاتی جامعه ساخت دولت ،بازارو سازوکارهای مسلط بر  لکیتام، ولیدیت

ها به یک ضرورت اساسی برای ی زمینه فعالیت سپاه در همه  و بسطرشد  که بر بستر آن    لی هستندواحوااوضاع

تا سیر   شودتقسیم می  ند به دو دورهآیفرن  ای  شود.تبدیل میبر جامعه  مسلط سیاسی و اقتصادیِ حاکم  بقای نظم  

 در آنی اول است که دههامل یکش ستی نخدوره (1تحول سپاه پاسداران وارسی و تحلیل شود: )

از میان   ب در راستایابزار سرکو یمثابه به  نهادهای نظامیدر آن یابد و استقرار می  «دولتی کورپوراتیسم »

ی دوم دوره( 2). (1368-1357) کندعمل می ی مهای جمهوری اسالپایههای اجتماعی و تحکیم برداشتن تنش 

گرای  دولت توسعه »شکلی از  رژیم به سمت آنبر بستر که  میسالا تثبیت نظام جمهوی مربوط است به

 12به پایین  گرفتن یک استراتژی از باالر پیش با دکه  شود،متحول می  (بعدبه  1368)از سال  «مرکانتیلیستی نو

 اقتصادهای سیاستاجرای داری، بازار آزاد و بازسازی مناسبات سرمایهمنظور  ه بـ  اقتصادی بندیرتابازساخ

ای یستی توسط مجموعه با پیاپیساختار اقتصادی داشت. این دو ساختار تاریخیِ  یاستحالهسعی در  ـ ینولیبرال

 و نیروهای درگیر شناسایی شوند. هااز ویژگی
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)الف(    ود دارند:خی، سه گروه از نیروها در تعامل باهم وجیر(، در هر ساختار تا1981با ارجاع به کاکس )

ی منابع طبیعی  شدههای تکنولوژیکی و سازمانی و به صورت شکل انباشتمل توانایی شا های مادی کهقابلیت

د  تثبیت و بازتولیوسیله ای برای    ـ  ادها )مؤسسات اقتصادی، سیاسی و نظامیها، و )پ( نهها باشد، )ب( ایدهآن 

که چه عوامل  فتن اینیا درشناخت و  برای    (.هااکم بر نقطه مبدأ آن ر نظم خاص، و بازتاب روابط قدرت حمتمس 

ذار اقتصادی  بازیگر تأثیرگ  به یکیک نهاد نظامی و تکامل آن    عنوانبهسیاسی و اقتصادی منجر به پیدایش سپاه  

پردازیم. روش ساختار تاریخی ریخی میاتمرتبط در هر ساختار شود، به ترکیب نیروها و تعامل گروههای می

های اجتماعی،  سطح نیروهای اجتماعی )جنبش ( در  1شود: )ته میطح تحلیل به کار بس در سه س  و مختصات آن

اجتماعی و سازماندهی   وی اقتصادی  میزان توسعه نفع،  های سیاسی و ذیطبقات و اقشار مختلف اجتماعی، گروه

و  (؛ا اقتدارگر/تبدادیهای لیبرال یا اساختار قدرت سیاسی همچون دولت)س تدول ساخت( 2ولید(؛ )فرآیند ت

ی معین تاریخی(. بایستی در نظر گرفته شود که سی غالب در یک دورهقدرت اقتصادی و سیا( نظم جهانی )3)

ن بدان معناست که، بلکه در پیوندی ارگانیک و متقابل با هم قرار دارند. ایاین سطوح از یکدیگر مجزا نیستند 

 یشود که به نوبه ی جدیدی می باعث ایجاد نیروهای اجتماع  ند تولیدمثال، تغییراتی در سازماندهی فرآی  عنوانه ب

 . (Cox, 1981, 136)آورد دولت به وجود می  ساختخود و متقابالً تغییراتی در 

سپاه در   ند شد که به موجب آنبحث مقدماتی، دو شکل از ساختار تاریخی تشریح خواه  این  ت ازمبا عزی

مرکانتیلیستی،  نوگرای  توسعه  ظهور دولت  آمدی پی هبنیان نهاده شد و به مثابظهور دولت کورپوراتیستی    ینتیجه 

 صاد گسترش یافت.ی اقتی نفوذ آن در حوزه و دامنهسان یک بازیگر اقتصادی قدرتمند متحول شد به 
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 قش نیروهای نظامی دولت کورپوراتیستی و نانقالب پاسیو،   .1-3-1

 ی نخستین دوره  جمهوری اسالمی درساختار اقتصاد سیاسی  مفهوم اصلی برای تبیین  کورپوراتیستی تلدو

و  دینامیسمشود. کورپوراتیسم مفهومی است که با استفاده از آن، ( مستفاد می1357-1368) پساانقالب

شان و تکوین هان های آکنش برهم ، اعینیروهای اجتمساختار  ،دولت ساختخاصی از  یگونه  کارهایسازو

داری ی شکلی از سرمایهی به مثابه یستی را بایستدولت کورپورات.  شودبازنمایی و تحلیل می  یخییک توالی تاردر  

 .لحاظ کرد در یک ساختار تاریخی خاص دولتی

 برگرفته از  ساساً که اده کررابرت کاکس ارائه  راف از دولت کورپوراتیستی ترین تعریپویاترین و جامع

آمد یک پی   راتیستی دولت کورپوکاکس، در سطح نیروهای اجتماعی،    گاهنظر. از  استآنتونیو گرامشی    یاآر

  که بر بستر آن تالطمات اجتماعی و سیاسی امکان تفوق   است  خاصی  در یک جامعه   بحران اجتماعی هژمونی 

[ اقتدار تأسیستازه]تی، دولت کورپوراتیس »تحت دولت  .کندسلب می ی حاکمطبقهرا از  سب هژمونیک و

طریق حفظ  کند تا بدینمی و کارگران اعمال  های رسمی نمایندگانِ کارفرمایانخود را بر صنعت و سازمان 

-Cox, 1989, 80)تأمین کند« هارمونی اجتماعی و رفع تعارضات اجتماعی را  یارتقا ، نظم، تنظیم شرایط کار

بر بستر  که اساساً است شی، محصول جوامع غیرهژمونیکماگر منظراز تی، راتیس کورپو . بنابراین، دولت(81

مدت کوتاهکه در    آورندها موقعیتی را پدید می»این گونه بحران   رسند.ر میی ظهوه به منص  یک بحرانی هژمونی

زی د را بازساموزون، خو آهنگیای یکسان و با توانند، به گونه دم نمی خطرناک است، زیرا اقشار گوناگون مر

ی غلبه کند و سلطهن ی حاکم نتواند بر این بحراایطی که طبقه . ... در شربا جریان تحوالت وفق دهند کنند و

ا گواه این کند. این تعادل ایستسوی تعادلی ایستا سوق پیدا میبه  بحرانخود را مجدداً بر جامعه اعمال کند، 

. ... در نتیجه صحنه ان پیروزی ندارندوتکدام، چکار، هیفظهنه گروه محاواقعیت است که نه گروه مترقی و 
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های  شخصیت"شود که معموالً تبلور خود را در  ای آماده میناشناخته   های خشن و فعالیت نیروهایحل برای راه 

ست این بدان معنی ا(. 14-15ص.  ،1377)گرامشی،  «کنندپیدا می ماتیک( زو فرهمند )کاری "سازسرنوشت 

ی مسلطی و هیچ طبقه  گیردشکل می نیروهای اجتماعی متخاصم  میانابل قتتاریخی که  یه ک لحظکه در ی

بحران اجتماعی  پاسخی به این  (Passive Revolution) «یو ب پاساست به هژمونی دست یابد، »انقالنتوانسته 

 است.

 یکنترل خود را بر همه قه بورژوازی حاکم نتواند ست که طبشرایطی انه( بیانگر منفعال ) یوانقالب پاس

یک نیروی  هیأتپیشرو جدید اجتماعی )کارگران( در  یظ کند و طبقه حف  ردیگ اجتماعیطبقات 

ی  »تالشی برای ارائه وهژمونی خود بر جامعه نیستند. بنابراین، انقالب پاسی قادر به دستیابی به ضدهژمونیک

یم  مرطرفداران ت اجتماعی است که در آننیروهای انقالبی و در عین حال حفظ تعادل  هایی از یک تحولجلوه 

 . به عبارت دیگر،(Cox, 1983, 166)آیند«  می ی بقایای نظم کهن به سنگربندی و تحکیم جایگاه خود برو احیا

  تلقی کرد. »انقالبِ« بدون »انقالب«توان ی تاریخی را میچنین وضعیت و لحظه

ام از نیروهای دکای تاریخی که هیچ  در لحظهیعنی    ،وب پاسیانقال  سازیم که از زهدانخاطرنشان  الزم است  

 شود. زاده می 13گرایی قیصر  ،شوده می بست سیاسی مواججامعه با بنوان پیروزی قطعی ندارد و متخاصم ت

اوضاع و برند. در می سرانگیز به قیصرگرایی مبین موقعیتی است که نیروهای متخاصم در حالت تعادلی فاجعه

 حال هیچ ر عین، و دبرندسر میبه ایندهفرس یستیز ی مترقی و انقالبی دری حاکم و نیروهابقه احوالی که ط

تحوالت اقتصادی   یکه خود در نتیجه)  ی سومیگاه نیروآن به غلبه بر دیگری نیست،  کدام از این دو نیرو قادر  

  از بیرون  (ست کشانده شده استیاس  یعرصه ی حاکم به  های طبقه استیس  سان پسامدبه ـ اجتماعی و به تبع آن  

 
13 Caesarism 



حلیل انتقادی ن در صنعت نفت و گاز ایران: یک تحضور سپاه پاسدارااقتصاد سیاسی   
 

 24 
گرامشی، اگرچه  یان به ب گردد.دو نیرو به جا مانده مستولی می آنچه از میدان جدال این  و بر هر دوشوارد می

حسب آن در یک موقعیت تاریخی ـ سیاسی، با ویژگی تعادل حل خاصی است که برر راهقیصرگرایی ناظر ب

توان تها در تاریخ می نم شود،  محول می   ماتیکزکاری« به یک شخصیت  ی »حکمیتها، وظیفهانگیز قدرت عهفاج

و حضور آن به   ورآن زمانی است که ظه ی مترق شکل قیصرگرایی را سراغ گرفت.  تجع و مر اشکال مترقی

و حضور آن مؤید   وراست که ظه ارتجاعی پیروزی نیروهای مترقی انجامد. در مقابل، قیصرگرایی زمانی 

یافته نسبتاً سازمانگروه  نیروی سوم،  د،  فرآین  در این  (.Gramsci, 1999, 463)  تجاعی باشدپیروزی نیروهای ار

)و  های سیاسی ـ اقتصادیبدیلبر سر  در ساحت منازعه  «یء ایدئولوژیکال»خدر نتیجه و از مجرای  مسلطو 

. کندهای دولتی اعمال میودستگاهکنترل خود را بر دم اسی  یسقدرت  با تسخیر    ،(به مدد نیروهای خارجی   بعضاً

الی که کند، در حبرای اجرای برخی اصالحات اقتصادی استفاده می و سرکوب قهرنیروی از  عمدتاً این نیرو 

ی کوب دولتی و مداخلهماند، که در نوعی از سرنخورده باقی میتر تولید تا حد زیادی دستقدیمی یشیوه

ماعی یک تحول اجت  تا این شرایط موجب»رو،  . از این(Roberts, 2015, 1666)یابد  ر اقتصاد تجلی میزورمند د

ی مترقی قادر ه، در شرایطی که طبقه تفاق افتادکند که به اصطالح زیر سطح جامعه ارا ایجاد می "مولکولی"

 .(Gramsci, 1999, 194) نیست آشکارا پیشروی کند« 

  ن اعنوبه جمهوری اسالمی را در پیِ استقرار  ظهور سپاه پاسداران توانیممیهیم این مفا کاربستبه مدد 

چه خصوصی و  چه  )  دارسرمایه ی  و تحلیل کنیم که به تبع آن نه طبقه   تبیین ی غیرهژمونیک  آمد یک جامعه پی 

در فرآیند  تندنتوانس  دیدهستم هایو توده ی کارگر انقالبیو نه طبقه رژیم پهلوی( هیأتدر بخش دولتی آن 

ی  منزلهبه اهلل خمینی، ، روحبحرانی اوضاع ن. بر بستر چنیدست بیابند کهژمونیموقعیت  تحول انقالبی به یک

  عنوان به نیروهای پوپولیستی اسالم سیاسی، ظهور کرد و خود را  رهبر« و سازسرنوشت شخصیت» به اصطالح
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 نیز سپاه .زاده شد رتجاعی قیصرگرایی ا  نوعیی آن در نتیجه که  میل کردحلی برای بحران اجتماعی تحراه

ی  بدون حل مسئله   تنش  دا»انجم  و به تبع آن جهتمده از ضرورت حیاتی برای ایجاد دولت کورپوراتیستی  رآب

 ت.بوده اسبین نیروهای اجتماعی متخاصم« 

 پساانقالبدولت کورپوراتیستی  بحران اجتماعی و استقرار ور سپاه باید در چارچوبظه که،خالصه این 

ب ای از انقالآن را گونه  انیمتوکه می   57انقالب    یبالواسطهی  ود نتیجه تحلیل قرار گیرد که خو  ش  پژوه  مورد

  کورپوراتیستی . با وجود این، دولت  (ایمپرداخته های این مسئله  حصهدر فصل دوم به  است )  وصف کنیم  ویسپا

این شکل اند. ده و بوروبرهای متعددی در خاورمیانه در طول حیات خود با چالش  ـ گارنگ آندر اشکال رنـ 

»حاوی تقاضای ادی ملی،  صتنیروهای اق  یعنی از لحاظ ظرفیت و توانایی  در سطح نیروهای اجتماعی،  دولت،  از

تحریک   ای برایود نیروی کار اضافی که انگیزه شدن به نیروی پویا نیستند و وج مؤثر کافی برای تبدیل

، »دارندگان قدرت در لتدو ساختکند«. در سطح ی نمم فراهگذاران است کارآیی بیشتر از طرف سرمایه

[ قادر به بسیج جامعه  سیاسی، اقتصادی و سیاسی هژمونیک یها و نهادها های دولتی ]به دلیل فقدان ایدهدستگاه 

. در چارچوب اقتصاد سیاسی (Cox, 1989, 231)تحت نظارت دولت مازادی تولید کنند    راز این رهگذنیستند تا  

صادی دولت کورپوراتیستی شد. با این حال، این بدان معنا سی و اقتمنجر به بن بست سیاامل ن عوایران، ای

راتیستی  و، دولت کورپرود. در عوضها از بین میار سیاسی و اقتصادی در نتیجه این چالشتخنیست که سا

ی توسعه مقتضیاتاسخ به کند تا در پمرکانتلیستی سوق پیدا می نوگرای سوی شکل جدیدی از دولت توسعهبه 

در تحلیل ی( سیاسی، و  دحتعدیالت اقتصادی و )تا  اقداماتی در جهت  داری و به تبع آن انباشت سرمایه،  سرمایه

. توسعه و استقرار قدرت دولت در یک دهدی قرار م کار خوددر دستور  بقای رژیم تالش برای استمرار نهایی، 

را از باال برای اجرای اصالحات   یگوناگوناقدامات دهد تا ازه میزمانی مشخص به نخبگان سیاسی اج یبازه
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ی جدیدی از  به دگردیسی اقتصاد سیاسی حاکم در جهت مرحله  اقتصادی عملیاتی کنند. این تحول نیز منجر

 داری وو اقتصادی مناسبات سرمایه تاریخی تغییری بنیادین در ساختار اجتماعیفرآیند د. این شوحیات آن می 

در ارتباط با چگونگی  دولت  ساختشدن ار نوین از مسیر متحول ساخت . اینکندنمیایجاد  ایهسرماشت انب

نظامی  هادهای  جدید، نمراتب  . در چارچوب آرایش سلسله(Cox, 1989, 266)تغییر کرده است  صاد  تقساماندهی ا

گرای  توسعهدولت  سویچرخشی بود به  تحول اینکنند. ورود پیدا می  ی اقتصادیتوسعه ی به حوزه 

 یم.زپردامی در ادامه به مختصات آن که  یستیومرکانتیلئن

 تی لیس یتمرکاننو گرای دولت توسعه هیت ما .2-3-1

  ی اقتصادیدر تعقیب توسعه   ته(یافان قدرت دولتی )خشونت سازمگیری از  سان بهره به سنتی    طوربه   مرکانتیلیسم

در ی نخست »وهله ردساسی است: ی دو وجه ادربرگیرنده مرکانتیلیستینو گرای دولت توسعه. شودتلقی می

ی دوم دن به اقتصاد ملی است و در وهلهادریزی و شکلدستیابی به کنترل ابزارهای الزم برای پی  پی

استفاده   ]اقتصاد[ه رشد مستمر و تغییر ساختاری  یافتن ببزارها برای دستخواهد از این ازیرا می  ،گراستتوسعه

 اقتصاد  بازساختاربندیـ یعنی تالش برای  کارکرد دولت . این گرایش و دینامیسمِ(Cox, 1989, 231)کند« 

ای جامعه ریشه در  ی دولت در اقتصاد ـو در عین حال تداوم مداخله  ی بازاراهدنهادر راستای تقویت 

از حاکی  . این مهمدارد و نیروهای اجتماعی دولتساخت ی و صاداقتی ناموزون عنی توسعه ی یرهژمونیک،غ

ی  عاجامعه برخوردار نیست، و ب( نیروهای اجتم  بازپیکربندیت از ظرفیت کافی برای  است که: الف( دولآن  

ی از مداخله  مستقلستند تا ی کافی قوی و ساختاریافته نیاقتصاد به اندازه  یهای خصوصی در حوزهو بخش

که   دولتیهشبو  دولتین و نهادهای خود برآیند. در نتیجه، ساخت دولت نوی یو توسعه  ندهیبه سازما دولت

واکنشِ دولت خصایص و  . این  کنندمی عمل  ی  داقتصا  دگرگونیاصلی در    ابزار  عنوانبه   نیز هستند  یافتهسازمان
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ریجی یک کشور در اقتصاد دی خارجی، ورود تد»تأثیر نفوذ اقتصا:  است  مهم  عاملچند  مرکانتیلیستی برآیند  نو

های سیاسی و اجتماعی به نسبت این تاثیرات« )همان،  واکنش محلی از سوی نیروداری جهانی و ماهیت  سرمایه

کند، از جمله »ترکیبی از  ن فرآیند، دولت وظایف متعددی را برای خود تعیین می یارو، در (. از این234ص.

،  ]طبیعی[های حاصل از صادرات منابع ی خارجی، افزایش رانتسرمایه ترسیِتر بر روی دسکنترل دقیق 

گذاری مطابق ملی، گسترش بخش دولتی، و افزایش استقراض خارجی برای سرمایه یپشتیبانی از سرمایه

( اجرای  1: ستمراه اروند هفرآیند با دو این (. 232شده از سوی دولت« )همان، های تعیینریزی نامه رب

( فقدان وحدت  2)یزو ن دولت و متمرکز گریبا نقش هدایت  اقتصادی از باال لیبرالیسمهای تسیاس

 ی اقتصادی.عه سوهای تها در فرآیند سیاستو دخالت آن  شدن حاکمیت سیاسی(بندی ی )جناح حکومتدرون

ی عملیاتی نولیبرالهای اقتصادی استها با اجرای سیی اقتصادی، این دگردیسی، برای حصول توسعه یکم

ه شدن سرمایه است که بجهانی در عصر جهانی ری داسرمایهسیاستی که اساساً استراتژی مسلط اقتصاد  ؛شودمی

ی عملیِ سیاسی ـ اقتصادی نظریه  عنوانبه را  لیسمارب ولی نی ( پدیده 2005یسم« معروف است. هاروی )نولیبرال»

و کار، به سود اولی، است. این سیاست از طریق »مقررات  ی قدرت بین سرمایه  ابطهکند که بیانگر رتعریف می 

،  2005هاروی،  شود )تأمین اجتماعی« اجرا میهای  حوزهز بسیاری  ینی دولت انش ازی و عقبسزدایی ، خصوصی 

سازی صی ی عملکرد سرمایه، خصوزدایی بر دامنهی مقرراتلی بر پایه م نولیبرارهای نظااک(. سازو3-2.ص

های مسئولیت نشینی دولت از بسیاری از ساحتسپهرهای اقتصادی، و نیز انقباض و عقب خدمات اجتماعی و

، سیاستی بود تا یبازساختاربندی نظم جهانهای بدیهی جامعه استوار بود. این شکل از تأمین نیازاجتماعی و 

بازار آزاد درآید  روریات اقتصاد جهانی و سپهرهای اقتصادی به تابعی از ض مناسبات اجتماعی و فعالیتتمامیِ

ترین محدودیتی بر دون کممایه، بباشت سرسازی سود و انه داری، یعنی بیشیننشان سرمایهطریق سرشتو بدین
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ی  های دولتی برای جذب سرمایهتسازی شرکبا خصوصی  امر این .تمامی وجوه حیات بشری سیطره پیدا کند

شود. برای تولید آغاز میگذاری و حریک سرمایههای ملی و به منظور تظرفیتخارجی جهت تکمیل کمبود 

 طوربه واقع در کشورهای در حال توسعه، »بوروکراسی  ت در جوامع غیرهژمونیکاجرای این نوع تعدیال

ی ی ظاهریِ موفقیت اقتصاد برای ارائه  ()مرکانتیلیستی سوداگریِ از های بورژویی انای متکی به توافزاینده

 ,Ehteshami & Murphy)گذاری خارجی( است  ی مالی )سرمایهرفی( و اجزای سرمایه )واردات کاالهای مص

. از درهای زیادی را نیز در پی دااقتصادی خطرات و فرصت است استراتژیک لیبرالیسمیس. اما، (759 ,1996

و اقتصادی رایط اجتماعی، سیاسی داری در این محدوده منجر به عدم تعادل شی ناموزون سرمایهسویی، توسعه

  م اقتصادیِ لیبرالیس  محور بهدولت ساختار اقتصادطی یک روند تاریخی شده است. این واقعیت که دگرش 

اقتصاد و طبقات  یزآرایش حوزهابپذیری مجدد نیروهای اجتماعی )از جمله ر به صورت منج بازارمحور

برای ایجاد و ابزار ترین یافتهسازمان  عنوانبه امی ع نهادهای نظپشتیبانی قاطو  گیری ازبهره ، شودمی اجتماعی( 

این بدان  کننده است.بسیار حیاتی و تعیینحاکم  امحفاظت از نظاقتصادی و  یحفظ »نظم« در راستای توسعه

ر . بکاهدرا می قدرت نیروهای نظامی  ی  اقتصاد  لیبرالیسمگیر  تبعات چشمشود که    یقنباید چنین تلمعناست که  

ی  جهتوقابلو نهادهای نظامی از قدرت  حکومتی نظامیانو اقتصادی، شبه ین ساختار سیاسیکس، در چنع

ض،  در عو ،شودمی  سازی()نظامی  موضوع البته به این معنا نیست که اقتصاد میلیتاریزهن ایبرخوردار هستند. 

عین حال برای تأمین   و در  دولت  یی اقتصادی خارج از محدودهبرد توسعهدولت برای تأمین متقضیات و پیش 

. محتاج استار ادوفه و یافتدهای سازمان اقتصادی، به نها یتوسعهاصالحات و کنترل شدید دولت بر روند 

به بعد و روند  1368از سال  ادی در ایرانصتبه اصالحات اق با همین رویکرد بسیار مهم است کهبنابراین، 

 . بنگریمهای مختلف اقتصاد بازیگر غالب در سپهریک شدن به تبدیل ردهای سپاه در اقتصاد گسترش فعالیت
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است. »در  14مرکانتیلیستی »دولت کارتلی«نوی گرالت توسعه ای از دوه دولت، گون ساخت، در سطح دوم

را دنبال   ه«ی وابستعهتوس» راستقرار نیافته است، ... دولت کارتلی مسی شرایطی که هژمونی اجتماعی داخلی

 رنج آشکاری، دولت از عدم وحدت درونیِ یاقتصاد لیبرالیسم. به موازات اجرای (Cox, 1989, 234)« کندمی

یان امهای سیاسی نبندی خود را در جناح حکومتثباتی سیاسی در داخل که بی  این استمعنی این امر برد. می

جویی از آن، رای بیشترین بهره ات ب صالحکنند در رابطه با الگوهای اها تالش میسازد که هر کدام از جناح می

 ی نند. کادرهامتفاوتی اتخاذ ک هایستو سیاظ و تحکیم مواضع قدرت خود، موضع و در تحلیل نهایی، حف

 به منابع دولت به مصاف هم بروند و  یسهای رقیب برای دستردولتی و رهبران برجسته »ممکن است در جناح

ایت و تر را حمهای اقتصادی لیبرالی وصی، آنهایی که سیاست ن خص دارای بیشتری برای فعالیت سرمایهدامنه 

های های بارورتری را برای تشدید رقابت میان جناح ی وضعیت زمینه ان(. این  کنند« )همفراهم  کنند،  تضمین می

های گذاری غیرعقالنی، سنگربندی مواضع قدرت منجر به سرمایه»ممکن است  هآفریند کمی  یحکومتدرون

ی،  جناح ا کشاکش بینرغم به ت که شایان ذکر اس. (244خل دولت، و فساد شود« )همان، ص. ر دایب درق

. است فراروی از نظام و وضع موجود  و نه تعقیب تأمین بقای رژیم هااح ی جنهمهتالقی و هدف نهایی  ینقطه 

نیروهای نظامی  انورو م های سیاسی در جمهوری اسالمی کند تا موقعیت قدرت جناح ته به ما کمک می نک نای

 تحلیل کنیم. تبیین و و معادالت در این شکاف داخلیرا 

بورژوازی  های بوروکراتیک اقتصادی از سوی برخی جناح  التن وجود دارد که تعدیرو، این امکااز این

ی(  های خصوصی )از جمله بازیگران اقتصادی خارج اقتصاد و تقسیم قدرت با بنگاه  سازیکه معتقدند خصوصی 

تواند ی ی خود ممقاومت و مخالفت روبرو شود. این مهم به نوبه شود، با منتهی می شانرفتن قدرتکف ه ازب

 
14 Cartel-state 
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خود ـ و   به خاطر حفظ های سیاسیدولت و جناح قدرت دولت باشد. یته و قابلیت اجراییوراتتهدیدی برای 

یعنی از که در اختیار دارند،  یود موج رهایهای اقتصادی ـ از ابزاتغییر سیاست علیهومت در برابر فشارها مقا

. فقدان (Ehteshami & Murphy, 1996, 764)اند نیروهای امنیتی، برای بازسازی اقتدار خود استفاده کرده 

دِ غیر  راک یگاه سیاسی یک جامعهمعه، تجلیاجیکپارچگی درونیِ دولت و استمرار عدم هژمونی دولت بر 

ه موازات مشارکت در دگردیسی و به نیروهای نظامی دارد که بیاز ان نهژمونیک است. این اوضاع کماک

 .را استمرار ببخشد»نظم« در جامعه  مینامعه و تأ جهت سلطه بر جکاربرد نظامی   ی اقتصادی،توسعه

 ایگونه مرکانتیلیستی، از  نوگرای  سوی دولت توسعهبه پوراتیستی  روتحوالتی که دولت ک  به بیان نظری آن،

ی تضادبا گذراند، همواره از سر مییسم، نولیبرالداری بازار آزاد و سوی سرمایهی دولتی بهاردرمایهاز س

لف تخو به اشکال مآن را بازتولید  ،از درون این تضادها دائماًو  گریبان است به دستساختاری کتیکی و یالد

ت اقتصاد اسبات بازار و تقویاساساً بازسازی من اقتصادی یاین پروژه  . از سویی، هدفکنندریزی می برون 

  بخش خصوصی  نیافتگیحاکم و توسعه  یبه سبب عدم هژمونی طبقه از دیگر سو،  .ی استنولیبرالداری سرمایه

های بقای پایهلیل نهایی تثبیت و تح رو د های اقتصادیتمامیِ حوزهدخالت دولت در ، و نهادهای اقتصادی

  ، اقتصادی  و ادواری  های ساختارین بحران شود که از درون آیل می ناپذیر تبدورتی اجتنابژیم حاکم، به ضرر

اقتصادی که اقدامات ند، طوری شوتبدیل می هامت این حکواز حیات  ناپذیرجدایی به بخش و اجتماعی سیاسی

 ود. ی دیگر خواهد ب ای به دورهاز دورهها از سپهری به سپهر دیگر و بحران ل اقتنها انت نظام حاکم و سیاسی

از   ساختاری ـ چه هایو بحران  یک وجه استراتژی دولت است، اما تضادهای اقتصادی اگرچه سیاست توسعه 

 کند. می   ی نظام حاکم تبدیلویژهرا به خصلت   انباشت بحران  و اجتماعی ـاز حیث سیاسی  اقتصادی و چه  لحاظ  
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 هافرضیه  .3-3-1

ومرکانتیلیستی گرای نئ ط دولت توسعه اقتصادی از باال توس لیبرالیسماستراتژی : (H1ی یکم ) فرضیه 

ترین یافتهازمانعنوان سبه  سپاه  ندادتمشارک  ایجاد کرد که بر بستر آنشرایطی را    )جمهوری اسالمی(

آن، به مدد  دولت بلکه شودمیتبدیل  و مهم امری ضروریبه  در اقتصاد  حکومتی ترین نهادو منسجم

اجرای  تمهیدات کههم این اقتصاد و بازساختاربندی فرآیندبر  شدید خود را کنترل زمان، همهم

در این  از دستش خارج نشود.وری که کنترل اوضاع طه ، ب کند و تثبیت را تأمیناقتصادی  لیبرالیسم

 کند.می عمل راهبرداین  سازیپیادهم گاهبدر گام 15سان »بازوی دراز دولت«سپاه به فرآیند،

جمهوری   ی نهادمند در دستانابزار  یت برای توضیح نقش سپاه به منزلهای اسمفهوم »بازوی دراز« استعاره

 یو وظیفه   نقش  از این پدیده چنین نتیجه گرفت که  نباید جه  به هیچ و.  اختار اقتصادبه منظور بازسازی س  اسالمی

ش گسترازات  به مو  برعکس،  بلکه  رود.رنگ و یا از بین می کمها  ی حوزه مه در ه  پاسداران  اهپسیتی  ننظامی و ام

 دهد.می سترش نیز تقویت و گزمان های نظامی و امنیتی خود را هم ی اقتصاد، ظرفیت ه فعالیت خود در حوز

دولت ترتیب، همین  ه ب. اقتصاد است یبه حوزهاین نهاد نظامی ی فعالیت ترش دامنه گس شود می متحول آنچه 

مل سازوکارهای اقتصادی مرتبط با دخالت ت شانخس  یفرضیه  .کندگر را ایفا میدر این فرآیند نقش هدایت

گرای ختصات دولت توسعهی دولت یکی از میکپارچگفقدان  که تصریح کردیماالتر بسپاه در اقتصاد است. 

ای  هشود. جناحهای سیاسی متأثر می های جناح کشاکش   زمرکانتیلیستی است. بنابراین سازوکارهای اقتصادی انو

در صنعت نفت و  ویژهبه ر اقتصاد، ی حضور سپاه دخود، بر درجه ی نفوذ و دامنه ان سیاسی، هر کدام بنا به تو

 به شرح ذیل است:ی مکمل ما یه اند. بنابراین فرضاشتهگاز، تأثیر گذ
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سپاه در  موقعیتدخالت و ، حکومتیدرون اسییسهای رقابت شدید بین جناح (:H2) ی دومفرضیه 

 .کندمی  تضعیفرا تقویت/ از،نعت نفت و گویژه ص، به اقتصادهای مختلف سپهر

به عبارت دیگر،    است.فرآیند  این  متی در  حکودرون  ایهندی بگروه  یگرانه میانجیمبتنی بر نقش  ی دوم  فرضیه 

گستره و حجم این مشارکت  دارد و    گرنقشی واسطه  باشد، بلکه  یکننده و اصلتواند عامل تعییننمی   پارامتراین  

 .دهدرا تغییر می

 کارهای اقتصادی و سیاسی ازو : سانضمامی  یهااستدالل .4-3-1

به تبیین و توضیح   که  کنیمبندی می صورت را    هایلاینجا استدال  در بخش قبلی،  مبانی نظری و تحلیلیبر اساس  

این با نگاهی به روند    .آیدبر می ،  تحوالتی که سپاه از سرگذرانده است  سِپدر    ایریشه  عوامل  و  لی تاریخیاتو

  دونپی (، به موازات این تحوالت، سپاه  1359-1367ز جنگ ایران و عراق )ا  پساقتصاد سیاسی  در  و تطور    تغییر

ها و شیاقتصادی برقرار کرد. این تحول را می توان با پژوهیدن و تحلیل گرا متعددای های در حوزه فشرده

تی به  رپوراتیس دولت کو ساختنیِ دگرگو و به تبع آن پساانقالبهای درونی اقتصاد سیاسی ایرانِ دینامیسم

ر تصادی و هم ساختاهم سازوکارهای اقست که  استدالل این امرکانتیلیستی، بازنمایی کرد.  نوگرای  دولت توسعه

 آوردند.فراهم اقتصاد را ی حوزه  هبورود سپاه یدات هتم، یکدیگرسیاسی، هر دو و در تعامل با 

 اقتصادی و دخالت سپاه در اقتصاد  لیبرالیسم .1-4-3-1

گرفته از شوند مبتنی بر سازوکارهای اقتصادی است که نشأت  ی نخست ارائه میفرضیه   هایی که برایاستدالل

بسیاری از  وهای سیاسی و اقتصادی است. انباشت بحران اقتصادی توسط جمهوری اسالمی مالیس لیبراستراتژی 

، محورتولجه بود، با اقتصاد دحیات خود با آن موا ی نخستاسالمی در دهه تضادهای دیگر که جمهوری 
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سازی یص بیشنیهرژیم رشد اقتصادی )تحر شد. مهمترین چالشِتداعی میداری دولتی، سان شکلی از سرمایهبه 

  منظور تأمین بر جامعه، از جمله اقتصاد، به  در عین حال حفظ بیشترین کنترل دولت سود و انباشت سرمایه( و

با  ، جمهوری اسالمی 1360ی در اواخر دهه  بود.یت حاکمیت تداوم موجوددر سرانجام داران و منافع سرمایه

ها باعث شد که رژیم تعدیل این چالش ه بود.شد اجهمو و نیز بحرانی سیاسی بحران مالی و رکود اقتصادی 

دهد. قرار جهانی را در دستور کار خود  صندوق بین المللی پول و بانک تراقتصادی ساختاریِ تحت نظا

جمهوری اسالمی بود، جای    سرانصلی  ب« و »خودکفایی«، که یک دهه شعار اتگی به غرن، »عدم وابس بنابرای

جمهوری  در واقع،  « داد.یهای معروف »اجماع واشنگتنی در چارچوب سیاستالنولیبرنورا به اقتصاد  خود

اجتماعی  عمومی و رفاهای از تأمین خدمات سو و در سطح گستردههای نولیبرالی هم سیاستخود را با ی ماسال

بتنی بر  های اقتصاد نولیبرالی مسازوکارهای سیاستگونه که قبال توضیح داده شد همان .نشینی کردند عقب

عی و و خدمات اجتما های دولتیسازی شرکت ی عملکرد سرمایه، خصوصی ز حوزه زدایی امقررات

 محدودساختن دخالت دولت در اقتصاد است.

ی شان بر محوریت سه پایهی نولیبرالهای  یاستکردن سمللی برای عملیاتیالمالی بین  ی این مؤسساتتوصیه 

سازوکارهای بازار از طریق  بر کردن ( تکیه 2ارز؛ ) کاهش نرخ واقعی ( ثبات قیمت و1) ر است:اصلی استوا

شیدن به رشد خنابع، و نیز اتکا به بخش خصوصی برای رونق بها به شاخص واقعی کمیابی مقیمت  ن دکرتبدیل

 ,.Cammett, et al)ت المللی و افزایش صادراروی تجارت بین( گشودن درهای اقتصاد ملی به3اقتصادی؛ و )

ها « و و حق به قیمت  یسم این است که با »دادن جایگاهنولیبرالتر، منطق . به بیانی واضح(274 ,2015

، رشد مصرف یابدید، تولید گسترش میابایش میودآوری افزوری و سکشیدن دولت از سر راه«، »بهره »بیرون 

  ]کنند که میادعا تغییرات، آنها ی این درنتیجه [شود، یشود، صادرات زیاد مشود، واردات کم میمحدود می
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ود« )نعمانی و بهداد، رخصوص، کمبود ارز خارجی از بین می و، به یابدکند، اشتغال افزایش می اقتصاد رشد می

سرمایه   میان ی قدرت  اقتصادی اساساً تغییر رابطه  لیبرالیسمسیاست  تجویز و اجرای  از    اساسی  ف(. هد90،  1386

افزایش سهم انباشت سرمایه )سود( و کاهش   از طریقدرآمد  بازسازی توزیع  ل به  در عم است کهکار  نیرویو  

 انجامد.می م کارگران )دستمزد( هس

داری، انباشت سرمایه و مایهابط تولید سراختالل رو شرایطی که در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران، در

ق بود، به تعمیق بحران  جنگ با عرا و 57انقالب و اجتماعی  برآیند تالطمات سیاسی، که ی اقتصادیتوسعه

قتصادی سازی وضع اکه در روند عادی »بورژوازی، با درک این  ،یاقتصادی و سیاسی منجر شد. در چنین شرایط

صادی را بلند ش را به میدان سیاست کشاند و پرچم لیبرالیسم اقتاو رشد آن نیست، مبارزهامیدی به نوسازی 

  حاکمیت . بنابراین،  (Behdad, 2000, 12)زدایی از بازار شد«  ع و مقررات ایکردن صنواستار خصوصی کرد و خ 

-1377نی )جمهوری هاشمی رفسنجااستان پس از جنگ، تحت رهبری جناح پراگماتیست، به ریایر یسیاس

حرکت کرد.    از باال  اقتصادیِ  لیسملیبرا، به سمت  دولت  هدایتاقتصادی تحت    بازساختاربندیمبنای  بر  (،  1368

( 1. )است یاساس یی در ایران شامل سه مؤلفهنولیبرالهای اقتصادی اخص، اجرای سیاست ورطبه 

گیر کنترل  چشم حذف و کاهش (2تن سیستم نرخ ارز شناور )ریال(، )گرفکردن ارز و در پیشنرخی تک

ی اواخر دههن استراتژی و سیاست از  های دولتی. ایشرکت   سازی( خصوصی 3؛ )ها()یارانه  قیمت و سوبسیدها

ده  اجرا شمختلف  یانحابه اند، ده بو ترسر قدیاپی بر ها، که پ ی دولت شمسی تا به امروز توسط همه  1360

 .است

ضرورت  اقتصادی    لیبرالیسم  سازیپیاده که چگونه    است مسئله  ی این  پ   دراین پژوهش  در الگوی تحلیلی ما،  

خصوصی در  ی این واقعیت که بخش اخت. بر پایه سپاه در اقتصاد مهیا س شرایط مناسب را برای دخالتو 
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دادن سپاه و بسیاری شده بود، دخالتحاشیه رانده تضعیف و به  پساانقالب یمختلف اقتصاد در دورههای سپهر

سزایی از اهمیت به جمهوری اسالمی حاکمیت سیاسی در اقتصاد، برای  (دولتیحکومتی )فرا نیادهای از ب

شد. ابکردن اقتصاد( داشته ی نولیبرالنترل جدی و شدید بر بازسازی اقتصادی )واند کتا بت بوده است رخوردارب

  منتفع ها، سازییعنی خصوصی  بود تا از این ابتکار دولت، حکومتیهمچنین فرصتی برای بنیادهای  این مهم

اهش دهند و نقش  در اقتصاد کنقش خود را  ها  که دولت»برای این برانگیز این است که  ی چالشاما نکته شوند.  

. این (Haggard & Kaufman, 1992, 25) سترش دهند، خود دولت باید نیرومند باشد«نیروهای بازار را گ

اقتصادی از  لیبرالیسمهای برای تشویق سیاستشد. سوب میحماساسی برای جمهوری اسالمی  یچالش  مسئله

 بخش  در اقتصاد، دولت باید نسبت به  خله استمرار مدار عین حال،  دولتی و، د  هایسازی شرکت طریق خصوصی 

برای تحقق این الزام، »دولت   سئولیت اجتماعی خارج سازد.برابر یک م  رد، یعنی خود را  باشد  «مستقل»عمومی  

 ,Harris)« های دولتی جدا کنند که به خاطر چنین پیوندهایی محدود هستندرا از دستگاه یینهادهاها باید 

مسئولیت   یاز لحاظ حقوقی در بیرون از حیطه   بایستی  این نهادها این اقدام این است که  معنای عملی    .(48 ,2013

ی  سیاسی و نیز قرار گرفتن در زیرمجموعه   هایهای ارتباطی با جناحبا بهرمندی از شبکه کنند، منتها    ی عملدولت

آمد این روندها، پی کنند.الن دولت عمل میهای راهبردی و کهمواره در راستای سیاستحکومت،  نهاد

دولت )و بنیادها( ، 1375، در سال یراندر ا سازیمثال، پس از حدود یک دهه از سیاست خصوصی عنوانبه 

 رغمجاست که به این (. 99، 1387تصاد بودند )بهداد و نعمانی، ی اقهمچنان بازیگران اصلی در عرصه 

بنابراین، دو   هستند.ک اصلیِ تعدیالت اقتصادی ولت و نهادهای آن محرد ی،نولیبرالهای ساختن سیاستعملی

سازی ( خصوصی 1سپاه در اقتصاد دخیل هستند: ) مشارکتارند که در ود دج وتصادی سازوکار/فاکتور مهم اق

 های خارجی. گذاری داخلی به منظور جذب سرمایه  ریپیمانکا هایشرکت  تشکیل( 2دولتی و ) هایشرکت 
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فراهم سپاه  ی  زیرمجموعه های  قانونی برای بنیادها و شرکت  یمسیر های دولتی زی شرکت ساصوصی خ (1

رآیند ی نخست فمثال، در دوره طوربهاین سیاست شوند. و منتفعان ترین برندگان لیاص یکی ازآورده تا 

ی،  )مراد اندتهبه بنیادها تعلق گرف ی دولتیشرکت واگذارشده 331، نیمی از 1370ی در دهه هاسازیخصوصی 

سپاه  زایش حضوربرای اف اقتصادی اساسیهای دولتی یک عامل سازی شرکت صوصی (. خ52. ، ص2005

کرد چنین حاظ نظری و منطقِ کارتدریج ـ و البته از لبه یک بازیگر مهم در اقتصاد بوده است که  عنوانبه 

سیاست  نعت نفت و گاز منجر شد.ی صـ به سوی گسترش نفوذ خود در حوزه که رودساختاری انتظار می

ل مختلف اجرا شده سو، به اشکان پساجنگ به ای دورانقدرت، از  های دری دولتسازی از سوی همه خصوصی 

در قالب  نهادهای نظامی و بنیادهای فرادولتی یتابعه هایشرکت ها، سازیی خصوصیبه شانه شانه است.

سازی با دستی خصوصی  یعنی دولت خواهند بود. ی اقتصادهدار اصلی حوزمیدان های )شبه(خصوصی شرکت 

این پدیده را نباید با مفاهیم نادرست »خصولتی« د. آوریست دیگر آن را تحت کنترل در مکند و با دمی

گرای  ی توسط »دولت توسعهنولیبرالهای اجرای سیاستی آن را ناشی سازوکارهای توضیح داد، بلکه بایست

های سیاسی در جناح  ع عمومی میان کرده، »اجما تأکید( 2013)همانطور که هریس انست. مرکانتیلیستی« دنو

ها در کدام طیف ایدئولوژیک قرار داشته باشند، این است که که آن غ از اینراجمهوری اسالمی، ف

داروی اقتصادی برای حل معضالت  یک نوش  عنوانبه را های دولتیسریعِ داراییسازی گسترده و وصی خص

 به  را  یهای سیاسی مؤسسات دولتهنگام که جناح آن  با وجود این،(.  46،  2013  ریس،« )هاندتلقی کردهکشور  

کاتالیزور، قرار  یک عامل انعنوبه، هااین جناح این فرآیند تحت تأثیر کارکرد  ،آورندکنترل خود در می 

ی حمایتی خود را این واقعیت که هر جناح سیاسی شبکهبه نظر  مراجعه کنید(. 1-3- 4-2 گیرد، )به بخشمی

 ،کند  یجس بخود را  ها و طبقات اجتماعی در نیل به کسب و حفظ قدرت  گروه  تا از این طریق  دکننمایندگی می
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مداران سیاست افراد سودجو از  . بدین ترتیب،های تجاری استکلید فرصت شاه و نهادهای آن کنترل دولت

 ,Bjorvatn & Selvik, 2008)دهند کاران »خود« قرارداد میگیرندگان به صاحب تصمیم کنند ویطرفداری م

12-13) . 

بود که   وسط دولت، عامل دیگریدر صنعت نفت و گاز ت داخلی  یپیمانکار های شرکت تأسیس (2

عت  یگران صنبازترین  و به یکی از مهم  فعالیت خود را گسترش داده  از این رهگذر  های وابسته به سپاهشرکت 

شدت بهاقتصاد سیاسی ایران  هستند: نظر به اینکه    ترتیبها بدیناستدالل اند.نفت و گاز و پتروشیمی تبدیل شده

 اقتصادی، دولت ایران الگوی قراردادهای »بیع  لیبرالیسمدر راستای سیاست متکی به درآمدهای نفتی است، 

  فصل سه  بهارائه کرد ) تدوین و ی خارجی در بخش انرژیارگذرمایهجذب س سازوکار عنوانبهرا  16متقابل« 

های جمهوری رفسنجانی، بسیاری شرکت ریاست یگذاری خارجی، در دوره(. برای جلب سرمایهنگاه کنید 

جذب  ید تا ملزوماتبه اوج خود رسری خاتمی داشدند و این روند در دوران زمام تأسیس)نیمه(خصوصی 

ی . این روند بهتر »به مثابه )aloney, 2015, 394)Mنفت را تأمین کنند    صنعتدر    17المللی نفتین های بیشرکت 

ی جدیدی از ه دولتی، با افزایش تدریجی اهمیت مجموعتوسط بازیگران  شبه  ی صنعت نفتتداوم روند توسعه

 ,Yong) و توضیح است فهمقابل با سپاه هستند،« وابسته  هایشرکت آنها ترین مهم پیمانکاران داخلی، که 

جهانی   ی اقتصاد ایران در اقتصاداین روند بیانگر ضرورت ادغام فزاینده ست کهاین ا نماستدالل . (12 ,2013

نکاران کنترل تنگاتنگ دولت بر این سپهر اقتصادی از طریق پیما این روند، به موازات. منتها است

 چنین، مه شود.وقفه اجرا میبی بازوی دراز دولت عنوانبهی سپاه موعه های زیرمجرکتیمه(خصوصی و ش)ن

 
16 Buy back contract 
17 International Oil Companies (IOC) 
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گیرد  گر، قرار می ان یک عامل میانجیسهای سیاسی در حکومت، به ی جناح این روند در واقع تحت تأثیر مداخله

 سازد.ا محدود مییدهد و ی فعالیت سپاه را افزایش میو میزان ورود و دامنه

 یک عامل کاتالیزور  یهای درون حکومتی به مثابه ی بندجناح  .2-4-3-1

در  یک عامل کاتالیزور عنوانبه نقش مهمی را یک سازوکار سیاسی،  یمثابه به ، متی وکحدرون  هایبندی جناح 

یکی   گراییناح کنند، جمی   تأکیدگران  طور که برخی از پژوهش همان   د.کندر اقتصاد ایفا می  کردن سپاهدخیل 

 & Amuzegar, 2009; Gheissari)بوده است  پساانقالب ساختار اقتصاد سیاسی ایرانهای مهم ویژهاز خصلت

Nasr, 2006; Farzanegan, Bjorvatn & Schneider, 2011; Bjorvatn & Selvik, 2008) مطابق تعریف بلر .

( درون یک گروه ح سیاسییک جنا  عنوانبه)  ...ه  وهی نسبتاً سازمان یافته است ک(، جناح »گر1978و بلونی )

پردازد«  ای قدرت با دیگر حریفان به رقابت می یاتر که خود بخشی از آن است، برای دستیابی به مزبزرگ 

 (.419)ص. 

  تمرکز و اقتدارگرا ی مهادر دستگاه دولت  گرایی، جناح التر تشریح گردیدکه باچنان در رویکرد ما، 

( در دم و دستگاه هابندی گروهدولت کارتلی ) ای مختلفر آن اجزمونیک است که دمحصول جوامع غیرهژ

؛ امری که  جیب بزنندجاری دولت را به  ها و دیگر منابعنند تا سهمی از رانت کیابی می دولتی موقعیت 

ی اقتصادی  ه ی توسعکند و فرآیند برنامهرا تضعیف می و ثباتِ استفاده از منابع تحت کنترل دولت  یافتگی  وامق

نی و ثروتمند ر غوش یک ک  عنوانبه این واقعیت که ایران    ملحوظ داشتن. با  (Cox, 1988, 243)کند  مختل می   را

شده بندی شدت جناحدولت به ساختو  است محصولی نفت ــ تک یک اقتصاد رانتی متکی به از لحاظ منابع،

)که در ادامه آن را مورد بحث    اندبررسیدهایران را    خواری دررانت   گرایی دربرخی از محققان نقش جناح است،  

کند که چگونه، به چه کسانی و از  سیاست همچنین تعیین می  قرار خواهیم داد(. به عبارت دیگر، »در ایران، 
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رهای داخلی جریان یافته است«  ها و بازادر جریان بازسازی شرکت  ع اقتصادیابمنهایی طریق چه شبکه 

 (.48، 2013س، )هری

های سیاسی، فرآیند ی دوم، تشدید رقابت بین جناحدر خصوص فرضیه  : گرایی درون حکومتی جناح  (3

ن بازتاب فقداکند. این نیز را تسریع می ،ویژه در صنعت نفت و گازدر این مورد  در اقتصاد، هدخالت سپا

های  بین جناح منجر به تشدید رقابت  ن حضور سپاهبود آن، پررنگ  است که به سبب حکومتوحدت درونی 

 هایکشاکش  یا آوردگاهی بر عنوانبه اقتصادی  هایکه از سیاست طوری شود به خبگان دولتی می ن سیاسی و

تی،  درآمدهای نف» ،(2011اتن و ِاشنایدر )فرزانگان، بیورو ی. مطالعه(47)همان، ص.  کنندجناحی استفاده می 

 التری از توازن قدرت درتأیید کرده که »سطح با ،«اسی و رشد اقتصادی در ایران: نظریه و شواهدقدرت سی

شده، همچون  بندی سیستم سیاسی جناحاسی در یک یسهای مختلف هتر بین گرونظام سیاسی و رقابت برجسته 

های  رقابت بین جناح   حیثاست که از  دهد.« این بدان معنر رشد را کاهش می ایران، اثرات مثبت ثروت نفتی ب

جویی  است، استداللِ رانت ”باال”گامی که درآمدهای نفتی ن ه»رانت نفتی، ن از شدع منتفبرای  حکومتیدرون

(. 32ت برای رشد کلی منفی است« )همان، نیز داللت بر این است که فزونیِ توازن قدر نشود، و ایمسلط می

جویی در گرایی و رانترقابت مخرب: جناح» ،( در پژوهش خود2008ک )لویافزون بر این، بیورواتن و سِ 

تر خواهد ی نجر به بازتخصیص عوامل تولید به نفع گروه قوند که »بازتخصیص قدرت ماگرفته نتیجه  ،«ایران

»در پیوند   هاموقعیت قدرت جناح  ازد،س( خاطرنشان می2015ه که مالونی )گون(. در نتیجه، همان 18شد« )ص.  

لت، بنیادها  ادمند با دوی شخصی و نههای پیچیده شان، تأثیر سیاسی یافته است. به موجب پیوندیبا قدرت مال

حاکمیت روحانیت، به یک بازیگر محوری مبدل   نمحور در دروهای عقیدتی بت پایدار میان جناح در رقا

 (. 148اند« )ص. شده
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های  حآغاز شده است، به منظور بررسی نقش جنا  1360ی  پاه در اقتصاد از اواخر دهه حضور سجا که  از آن 

روند نفوذ و فعالیت سپاه در اقتصاد، دومین دوره از  تضعیفر در تقویت/یک عامل کاتالیزو سانهبسیاسی 

جمهور ئیس  ر  یأتدر هها  هایی که هرکدام از جناح سو( را بر اساس دوره این  به   1368)از سال    پساانقالب  ایران

هاشمی رهبری  گرا، بهن عملکاراافظه ( جناح محI) م:کنیزمانی تقسیم می یبازهاند، به چهار در قدرت بوده

( جناح III) (،1384-1377)تمی اخمحمد  یطلب در دوره( جناح اصالح II( ، )1377-1368رفسنجانی )

ی  نژاد )که در واقع در نتیجهمود احمدی مهوری محست جیار یکار معروف به اصولگرایان در دورهنومحافظه 

( جناح IV(؛ و )1392-1384گرفت( ) یروهای سپاه و بسیج شکلائتالف میان آبادگران ایران اسالمی و ن

)از سال  ،طلبان، به رهبری حسن روحانیو اصالح  گرال کاران عمه ظفی ائتالف محاگرایان، که در نتیجه اعتدال

 ت. رفگ ( شکل1392
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 روش پژوهش  .4-1

یک بازیگر سپاه پاسداران از یک نهاد نظامی به  لموردی است که تحو ی تکی فشردهمطالعهیک  رسالهاین 

در   داخلی  پیمانکار  عنوانبهظهور سپاه    دهد.قرار می  کنکاشمورد    یران راا  صنعت نفت و گازمسلط داخلی در  

اکتشافی   ی، مورد مناسبی برای تحلیلاین موضوعی  د. مطالعه محسوب شو  18د مفرط د یک مورتوانمی   این صنعت

الت، حدر این    .(Seawright and Gering, 2008)  است  خاص  یا معلول  احتمالی یک نتیجه   لاست که در پیِ عل

نظر است.  گاز    علل احتمالی تحول سپاه به یک بازیگر غالب در صنعت نفت و  در پی یافتنی ما  هش ویژهپژو

ی است و خیرتا فرآیندای از تحوالت سیاسی ـ اقتصادی در طی یک ول زنجیره تکوین سپاه محصکه به این 

، استفاده از »روش استاعی اجتم هایرویکردی تاریخی برای تحلیل واقعیت حاوی ی انتقادیتطبیق نظریه

ز تحلیل که  یند ارجاعی است به سبکی اترین روش تحلیلی است. روش ردیابی فرآردیابی فرآیند« مناسبت 

شود  تفاق افتاده است، استفاده میی ادرموتکی آمدن یک پدیدهپدید برای بازسازی یک فرایند علّی که در 

(Gerrin, 2007, 216)( ردیابی ف2005. جورج و بَنِت ) ای »روشی برای شناسایی مجموعه عنوانبهرآیند را

ی یک نتیجه   پدیدآمدن  کنند که منجر بهتعریف مینجیره و سازوکار علّی ـ[ مراحل در یک فرآیند علّی ]ـ ز

 (.176شود« )ص. می معین تاریخی رد خاص در یک بستر ومی معین از یک متغیر وابسته 

 

 

 
18 An extreme case 

 ردیابی فرآیندهای علّی  .(1-2ل شماره )شک 

 Beach and Pedersen (2013): منبع
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تر سازوکارهای علّی است که  ی مستقیمعلیت برای مطالعه یاهِ فرآیندسعبه تحلیل گشودن ج از اینهدف 

یک بازیگر    یمنزله یـ  اقتصادی در تکوین سپاه پاسداران به ها/سازوکارهای مختلف سیاسبه موجب آن، فاکتور

ت که هاسای از فرضیه ی مجموعه دربرگیرنده  نجا، سازوکارکنند. در ایآفرینی می نقش  قدرتمند اقتصادی

های  فرضیه .(Hedstroem & Swedberg, 1998, 25)های اجتماعی باشد ی برخی پدیدهدهندهضیح تواند تویم

ی دهنده ح یضتوتواند شروع برای توضیح سازوکارهایی است که می ی، نقطه ده در این پژوهششبندی صورت

 ی فعالیت سپاه به یک بازیگر اقتصادی باشد. علل گسترش دامنه 

ن ای به اینجا( طرح شد، 1-3-4طور که در بخش قبلی )دن و ردیابی سازوکارهای علّی، همان پژوهیبرای 

های ینه مزاقتصادی توسط جمهوری اسالمی  لیبرالیسمگونه استراتژی از باال به پایینِ چ که امموضوع پرداخته 

تماالتی« و ها، عوامل »اح تداللین اس. برای اثبات اآوردفراهم را دخالت سپاه در اقتصاد  عینی و اقتصادیِ

گونه که در  همان  ،مشخص طوربه  .(Mahoney & Goertz, 2006)اند کننده« مورد کاوش قرار گرفته »تعیین 

اند که به موجب آن  شده  بررسیای دولتی هسازی شرکت خصوصی فرآیند ( a1)  نشان داده شده، 1- 1 نمودار

استراتژیِ   ها دسترسی پیدا کردند و از اینی این شرکت سهام واگذارشده  هسپاه و سایر بنیادهای )شبه(حکومتی ب 

های  شرکت  تأسیس( a2ایم که چگونه )ین مهم بودهپیِ یافتن اادامه، در  ند. دراه برد دولت بیشترین بهره را

در راتژی سان یک استسپاه، به یزیرمجموعه های له شرکتدر صنعت نفت و گاز، از جم پیمانکاری داخلی

  مهم   این  سرانجام، به کاوش  برای حفظ کنترل خود بر صنعت انرژی قرار گرفت.  جمهوری اسالمیور کار  دست

دخالت سپاه  نمیزا، بر یک عامل میانجی  عنوانبه حکومتی های سیاسی درون( چگونه جناح a3)ایم که پرداخته 

یک  a3هستند، و  Yبرای وقوع  کننده(عیینط الزامی )تشر دو a2و  a1گذارند. در اینجا، در اقتصاد تأثیر می 

علل الزامِی   a2و    a1رآیند،  کند. در این فمی   نالیزهاکرا    Yاست که تقویت/ تضعیف    (گر)و واسطه  شرط مکمل
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(  Yان یک نتیجه/سظر ما، حضور سپاه در اقتصاد )به ندهستند. به این معنی که در حالت مور Yشدن حادث

  ( دارد. عالوه بر این، a2و  a1) و با نقش محوری دولت از باالاقتصادی لیبرالیسم  آمدِ استراتژیپی بر لت دال

(a3)  برای تقویت/تضعیف وقوع کنندهشرط الزم، اما نه تعیین حکومتی نیزهای درون بندی جناح ،Y   است

 (.Trampusch & Palier, 2016 بنگرید به)

اهد مختلف برای رونمایی عوامل اساسی آوری شوو جمع   یبرای بررسی این سازوکارهای علّی، به جستجو

 به لحاظام. ی متنوعی بهره جسته ثانویه و  کار، از منابع اولیه ام. برای انجام اینیند پرداخته آدخیل در این فر 

شان با موضوع  و بر اساس ارتباط ای از نشریات به زبان فارسیگسترده  منابع اولیه، منابع اختصاصی از طیف

شرکت ملی نفت ایران ، االنبیاخاتم نترنتی قرارگاهیا سایتوبهای شامل اخبار و دادهند، که تخاب شدان

(NIOC سازمان خصوصی ،)ساز( ی ایرانIPO( بانک مرکزی ایران ،)CBI  ،)شورای    های مجلسمرکز پژوهش

ن  دولت و رهبرا رسمی نهادهای تارنماهایزبان، یهای رسمی فارسها و خبرگزاری (، روزنامه IPRC) اسالمی

 هستند.  جمهوری اسالمی

ای سپاه در ایران، هرابطه با ابعاد فعالیت و محدودیت منابع اولیه در پژوهش به دلیل حساسیت موضوع

و های انگلیسی به زبان 19ی تخصصیشدهاوریت دالاهای مربوطه و مقن کتابای از منابع ثانویه از بیمجموعه 

ا، الزم به ذکر است که اطالعات کامل و شفاف در مورد هآوری داده جمع شدند. در خصوص  برگزیدهفارسی 

لحاظ سپاه وجود ندارد. با    یتابعههای  ی واقعی به شرکت هسپاه و قراردادهای اعطاشدهای  وسعت و حجم دارایی

  در ی شواهد کیفی و کمّ تفحص، تریق ران این کمبود، از شرح و توصیف دقم، برای جبهمی این نکته  کردن

 
19 Peer review articles 
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  دم تا از این ی استفاده کرشده برای بررسی روابط علّبندی های صورت توالی تاریخی در رابطه با فرضیهیک 

 پژوهش تقویت یابد.ـ معلولی(  ی علت )رابطه 20ار درونی« طریق، »اعتب

 اختمان پژوهش س .5-1

های اللهایی از استدهر فصل جنبه مل چهار فصل دیگر است.  اش  رساله، این  (طرح پژوهش)  این فصلی  امه دادر  

سخ به  دهد. فصل دوم به پائه می در رابطه با دخالت سپاه در صنعت نفت و گاز ایران را ارا شدهبندی صورت

اقتصاد سیاسی ایران در  یلس اصرئواختصاص داده شده است که هدف آن ارائه و تحلیل  یکمسؤال فرعی 

  ساخت  دی سیاسی جمهوری اسالمی،سم درونی اقتصاماهیت و دینامی ی بینط علّسطح کالن برای توضیح رواب

  57 انقالبشدن های حادثزمینه شماتیک به طوربهابتدا  دولت و دخالت سپاه در اقتصاد است. در این فصل،

نخست  یت کورپوراتیستی« و نقش سپاه در دوره»دول تمختصا ،«پاسیو الب»انقای از یک سان گونهبه 

شود که چگونه جمهوری اسالمی به  طرح می مسپس این موضوع  شود.اخته می ( پرد1368- 1357) پساانقالب

ی شصت، استراتژی  اواخر دهه هایو چگونه از سال دگردیسه شدمرکانتیلیستی« نوگرای یک »دولت توسعه

ی اقتصاد عرصه  آن سپاه و سایر بنیادهای حکومتی به سببه به ا گذاشته است کرجاقتصادی را به ا  لیبرالیسم

 اند.ارد شدهو

ز جمله پرداختن به  در فصل سوم، در پاسخ به سؤال فرعی دوم، جایگاه نفت در اقتصاد سیاسی ایران ـ ا

و گاز و چگونگی    تف ، و مالکیت بر صنعت ندر اقتصاد سیاسی ایران  انرژی، سهم درآمدهای نفت و گازمنابع  

از  گیرد:موضوع را در بر می ینچند ن فصلوم ایاست. بخش د قرار گرفته کاوشـ مورد  این صنعت یارهاد

این صنعت،   یهور توسعبه منظ  لیبرالیبه الگوی  کنترل دولتیالگوی از  نفت و گاز صنعتدگردیسی جمله 

 
20 Internal validity 
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های پیمانکاری داخلی به منظور جذب  شرکت  تأسیسهای سیاسی و نخبگان در این فرآیند، اح تأثیر جن

در فصل چهارم به سؤال  .ت نفت و گازوابسته به سپاه در صنعهای ارجی و ظهور شرکتگذاری خسرمایه

مشارکت سپاه در اقتصاد و ی منهه و داتاریخچه بررسی و شناسایی فرعی سوم پاسخ داده خواهد شد که ب

های ای از فصل به فعالیتیابد. بخش عمدهاختصاص میرژی ناگسترش آن به یک بازیگر اصلی در صنعت 

اختصاص داده شده است و با تمرکز بر  صنعت نفت و گاز و پتروشیمیی آن در عههای تابو شرکت  سپاه

های در بخش  ی آنهای زیرمجموعه و شرکت  االنبیاخاتمارگاه رق، فعالیت های این صنعته آغاز ورود سپاه ب

- 1398جمهوری ایران )  مختلف ریاست  هایدر دوره  این حوزهتحول حضور سپاه در    شیمی،وراز و پتنفت و گ

 های سیاسی در این روند پژوهیده و ارائه خواهند شد.( به منظور بازنمایی تأثیر جناح 1389

 هاییافته  دتا با بسام  کندمی نهایی را ارائه  گیریِنجم نتیجه رساندن این پژوهش، فصل پپایان سرانجام، برای به 

ها و بحث تأیید یا رد فرضیه به    آمدهت  دسبه   همچنین، نتایج  .دهدخ  اسپ  پژوهشاین پژوهش به سوال اصلی این  

 پردازد.می رسالهاین در مورد نقاط قوت و ضعف 

 *** 
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  گرایدولت توسعهدولت کورپوراتیستی به از  فصل دوم: تحول جمهوری اسالمی 

 مرکانتیلیستی نو

 

 مقدمه  .1-2

است   و احوالی اعاوض و  57فرآیند طغیان انقالبی  بازخوانیت، ، در گام نخس کنددنبال می  این فصل که  یهدف

هدف دوم این است که . شد تأسیس جمهوری اسالمیموقعیت خدمت به تحکیم در سپاه آن  درونکه از 

در اقتصاد   لطس می اصلی آن به یک بازیگر ن سپاه از کارویژهی سیاسی و اقتصادی دخیل در تکویسازوکارها

اقتصادی،   پارامترهای ند. در خصوص اشده ناشی  تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی از که یوالت؛ تحبررسی شود

 ی شصتاواخر دهه از  اقتصادی لیبرالیسمهای سیاست اجرای در راستایاستراتژی اقتصادی جمهوری اسالمی 

و جایگاه طبقات اجتماعی و  یاقتصادبازآرایش  رب تتأثیر این تحوال در این فصل همچنین شود.ی میبررس

چگونگی  کشف و بررسی، دگردیسیمهم این  یجنبه  د گرفت.نر خواهنفع مورد بررسی قراهای ذی گروه

به منظور تداوم  های مختلف اقتصادیحوزهدر  بنیادهای حکومتیمی و ای نظانهاده ورود و گسترش فعالیت

که چگونه  ن این امر است پژوهیدمستلزم  تحلیل این عواملدریافتن و  ،یناربناب اقتصاد است. برنترل دولت ک

کنترل  های دولتی را  ، ارگان مجلس»انتخابات« ریاست جمهوری و  داد  در برون هنگامی که    ـی سیاسی  اهجناح 

 گذارند.تأثیر می  در اقتصاد دخالت سپاهمیزان بر  کرده و  را پیادهی اقتصاد برالیسمیلهای سیاست  ـ کنندمی

سازوکارهای سیاسیـ  اقتصادی  :  گیردقرار می در کانون این فصل  اول  سؤال فرعی  برای دستیابی به این اهداف،  

 ؟ ها هستندکدامسپاه در اقتصاد  حضوردخیل در 

دو  یکی از شود که هر بخش بهم میدو بخش تقسی ن فصل بهای، جستارهاختن به این ای پردا در راست

اقتصاد  و    57روند انقالب  از    مختصر ( یک تحلیل  2-2اختصاص یافته است. بخش اول )  البقناپسا  ایرانِ  یدوره
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خواهیم   روریدر این بخش م .دهدپوشش می ( را 1357-1368) حیاتشسیاسی جمهوری اسالمی در دهه اول 

را آفریده   هرو نقش آن در این دو  پاسداران  سپاه  گذاریپایه اجتماعی که ضرورت  ـ    سیاسی  ایهبر زمینه  داشت

رژیم را وادار  ،سیاسی و اقتصادیمیق های عبحران  مطرح خواهد شد که چگونهاین مسئله ، عالوهبه . بودند

ی را  نولیبرال صادیقتا یهابه تبع آن سیاست  وابد سوق ی ی«مرکانتیلیستنوگرای توسعه دولت »که به ساخت 

پردازد. در این بخش سه نکته ( میبعدبه 1368 لی دوم )از سا( به بررسی دوره2-3بخش دوم ) .سازد عملی

های مرکانتیلیستی در ایران و رویکرد جناح نوگرای  ی دولت توسعه ژه و کارویماهیت    گیرد:مورد بحث قرار می 

دخالت ؛ و دولتیهای سازی شرکتخصوصی  ؛اقتصادی لیسملیبرا استراتژی بتبه نس  ومتیحک درونسیاسیِ

ن به پایا کوتاه گیری نتیجه یک . سرانجام، این فصل با هاسازیفرآیند خصوصی در  او بنیادهنهادهای نظامی 

 رسد.می

 1368تا   1357های دولت کورپوراتیستی و نقش سپاه طی سال .2-2

ی حاکم و نه طبقه  نه طبقهماعی، که به موجب آن مونی اجت بحران هژی در نتیجه ،  مانی نظر مبانی در ارجاع به 

د وار سیاسی شرایط پرتحول و ملتهب غلبه بر دیگری نیست،کدام قادر به ماعی هیچتجهای پیشرو او گروه

در دست ا د و بذارگیشود. در چنین اوضاعی، نیروی سومی پا به میدان نبرد مانگیز میلی از تعادل فاجعهشک

در ی اجتماعی اهتنش برچیدن از  را برای یافته و ایدئولوژیکنظامی سازمان هاینهاد سیاسی، گرفتن قدرت

های و دیگر حوزه  صاددهی و کنترل اقتسامانبلکه از این طریق به    ،گیردبه کار می  تحکیم نظام سیاسی  راستای

به شرح زیر   مسائلاین    رسد.می   ی ظهورصه اسیو« به مننقالب پ. این روند از مجرای شکلی از »ابرآید  اجتماعی

 د شد.نی خواه بررس
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 جمهوری اسالمی قرار ر و استوه بسترهای ظو   انقالب پاسیو .1-2-2

و  اصلی خاستگاهبود.  ،یافتهو غیر سازمان ناآمادهی، اما ی یک انفجار اجتماعایران نتیجه ی درانقالبخیزش 

اساسًا  آن، که شعارهای ایدهوتقیام این بود. داری ضد سرمایه ماهیتاً عی،طغیان اجتمااین  عمومی مطالبات

ای هتوده،  هارغم اینبه  به چالش کشید.به شکل اساسی  رژیم پهلوی را    «ی  وابسته  داری»سرمایه پوپولیستی بود،  

از زهدان   .نداشتتقر  داری مس سرمایه  نظام  کردنانداز سیاسی و اقتصادی روشنی برای جایگزینهیچ چشم البی  انق

رک خود حمل  اتتاریخی ـ سیاسی را بر  شرایطآن ه شد که مهر اوضاع و احوال ایطی حکومتی زادچنین شر

 تحوالتاز این    برای سالیان متمادی  سالمیجمهوری ا  استقرار  اقتصاد سیاسیِ  نشانسرشتبارتی دیگر،  کرد. به ع

ـ مبارزات شدید ی تو دامنه  شکلترتیب بر  به همین  متأثر بود و  اقشار  ،قاتطب میانتنش ی و سیاس اجتماعی 

دنبال  در این بستر را خود منافع سیاسی و اقتصادی  هک اتنیکیسیاسی و  هایدیگر گروهاجتماعی و  مختلف

و   همراهبه )دار حاکم اجتماعی، هم طبقه سرمایه  وسیاسی  ساحتدر این  یی داشت.سزا، تأثیرات به کردندمی

کسب موقعیت مسلط   قادر به  و سوسیالیستچپ    ینیروها نقالبی و  و هم طبقه کارگر ا  (پهلوییم  رژ  در قامت

ی  منصه بر بستر چنین اوضاعی به  «یوپاسانقالب »در نتیجه، یک  نبودند. نوینجتماعی ا منظ استقرار یکو 

  ی بالواسطه  آمدپی  و  عیمعنای اجتما   .م کردان بدیلی سیاسی برای این بحران هژمونیک قد علسظهور رسید و به

سیاسی    لحاظسنتی و از    زیاوبورژخرده   جزواز نظر اجتماعی  که   ـ ها و روحانیون  بازاری   ه این بود ک  اوضاعاین  

قیام توانستند بر موج عظیم این  ـدادند را تشکیل میی سیاس اسالم پوپولیستی نیروهای یپیکره ی اصلی هسته

سرکوبگرانه بر علیه طغیان   یابزارها توسل بها . به دنبال، بتسخیر کنندا قدرت سیاسی رسوار شوند و  ایتوده

بدون  گذاری کردند،بر متن این بحرانی سیاسی پایهو جمهوری اسالمی را  ددست گرفتنقدرت را به ،اجتماعی

 ایجاد گردد. ترقدیمیتغییر اساسی در نظم اجتماعی اینکه 
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به این  ؛وصف کرد «انقالب پاسیو»یک توان می را  57نقالبی م اقیای الواسطههای بآمدپی فرآیندها و 

استقرار نظم نوین  در عوض،  .دنش ق ساب داریتولید سرمایه یشیوه  ر دمنجر به تغییر بنیادی معنا که این انقالب 

که  بودهای سطحی تغییرات جزئی در الیهبا برخی  گذشته، داریاقتصادی ـ اجتماعی سرمایه نظامهمان تداوم 

  ب« ال»انق « بدون  »انقالب  این یک  ه معنای واقعی کلمه،ب  نامید.  کورپوراتیستی«  ولتتوان آن را شکلی از »دمی

مکملی از   یاجزا  در ایرانکورپوراتیسم های  ویژگی، »کندمی  توصیف ( 1988بیات ) آصف همانطور که بود.

دقیق  ای  معندر  )  کتبیم، مدیریت  عمشرو  ریداکارگران اسالمی، سرمایه  کورپوراتیسمایدئولوژی اسالمی مانند  

همکاری  باهم ملت  ی اهداف مشترکِا ری آنها بکه همه ت،اس( و دولت اسالمی « اسالمیآن همان » ایکلمه 

برای حفظ   ، از منظر جمهوری اسالمی،سپاه  ونچهمی  دی، نیروی(. در این نظام سیاسی ـ اقتصا51  کردند« )ص.

اسالمی در ایران   نوپای  حکومت  در خدمت به  اجتماعی،های سیاسی و  تنش  تنراکدساخهارمونی اجتماعی و از  

  قیام انقالبی سرانجام به   یرانهداو ماهیت ضدسرمایه ، تقابالت اجتماعی  یعدر سطح نیروهای اجتما  ضروری بود.

و   ی دولتیدارسرمایه ای ازاساساً آمیزه دولت کورپوراتیستیِ جمهوری اسالمی، که از  شکل نوینیهادن بنان

نی سیاسی و و مواکنش به فقدان هژدر  تأسیس  تازهدر نتیجه، دولتِ. انجامیدبود،  پولیستیو پ ـاقتصاد اسالمی 

ط ، شرایبرقرار کند  ابزار قهرآمیز و سرکوبدد  به م  را  «نظم»تا    کردجامعه تحمیل    بر، اقتدار خود را  اعیاجتم

. برچیندا در سراسر کشور های اجتماعی رتنشو  اء بخشدرا ارتق اجتماعی هماهنگی، را ساماندهی کند کار

بایست داری و اسالمی بر جامعه بود را می ل دولت سرمایهیماه استقرار و تحچه بر سر ر، هرآن ملخص کالم اینکه

 بررسیم.گام میهبرا گام این نکات .برآیدین« های نظمی »نوم پایه کنار بزند و به تحکی

 ماهبهمن تا  ماه  مهر    مابیندر چندین مرکز صنعتی،  ی کارگران  اعتصابات گسترده  که، موجی ازاین   نخست

ظهور  به قدرت رسیدن جریان اسالم سیاسی، از پس وط رژیم پهلوی بازی کرد.سق در ایکننده تعییننقش  57
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داری ایهسرممناسبات    یسلطهبین کارگران و  جدال    61  تیر  ات  57های کارگری از بهمن  جنبش شورا  شروییپو  

ای توده   وهای مردمی  سایر ارگان»شوراهای کارگری و    یفزاینده  گیریِشکل  شدت بخشید.  یند تولید راآدر فر

  ی در ادارهدولتی ندان شوراهای کارمهای شمالی(، ، شوراهای دهقانان )در استان محالتهای کمیته  همانند ـ

های اجتماعی تنشـ  (44)همان، ص.  «ی هواییرو نیی افسری دانشجویان دانشکدهتی و شوراهای ایال امور

، یک  پس از آنهای انقالب و ماه یآستانه  رد، رخدادهادر کنار این  را به نمایش گذاشت. «انقالب»پس از 

قرار  گرهای طغیان توده مبارزات کارگران و تظاهرات  در صدرصادی سری شعارها و مطالبات سیاسی و اقت

« بزرگ  ها، معادن، امالک و مستغالتبانک بزرگ، صنایع ی کردن و مصادرهملی»شامل،  عمدتاً گرفتند که

  کردن ملی ،و بخش رادیکال جنبش کارگریهای چپ گروه ویژهبه .(24ص.،1387بودند )نعمانی و بهداد، 

آیند این رو، براز این.  (Harris, 2013, 49)کردند  مییران عنوان  را بخشی از تحول سوسیالیستی این  ایع سنگصن

 قیام  بزیر ضرقابل توجهی  طوربه مالکیت و سرمایه  حقوق  داری،مناسبات سرمایه بی، ت و خیزش انقالتحوال

 .دآورفراهم موجبات تضعیف این مناسبات را به تبع آن اجتماعی قرار گرفت و 

ظام جمهوری اجتماعی و سرانجام در استقرار ن غلیانیند این م سیاسی در فرآشی که جریان اسالنق، دوم

ایران، به  ردجریان اسالم سیاسی خاستگاه اصلی جایگاه طبقاتی و سیاسی آن دارد. ریشه در  اسالمی ایفا کرد،

هایی که یسیبا دگرد به حکم مواجهه که  داردمتوسط  یطبقه جنبشریشه در اصالتاً اهلل خمینی، روح  رهبری

بر موقعیت   د« ـب سفیانقال ت مرتبط با »ضی و تحوالاصالحات ارخصوص متعاقب ـ به  داریمایهمناسبات سر

ی انفعال سیاسی به ساحت از ورطهنیروهای سیاسی،  ، به موازات دیگرمتقابالً، بوداجتماعی آن وارد آورده 

انیک نداشت، منتها یستی، اگرچه بیانی منسجم و ارگشعارهایی عمیقاً پوپولطرح با  فعالیت سیاسی گام نهاد و

های رفت و در تحلیل نهایی، به منظور بسیج اجتماعی توده گمی  شانهرا نظام مستقر و رژیم پهلوی العموم نعلل
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داری در دی سرمایه ی اقتصاشود که توسعه این مهم از این واقعیت ناشی می   بر موج انقالب سوار شد.  گر،طغیان

خرده بورژوازی سنتی و  موقعیت اقتصادی و اجتماعینسبی تضعیف مسی، باعث چهل و پنجاه ش هایدهه 

رچه این جریان سیاسی گ ا  را بر افروخت.های اجتماعی  آن شد و همین امر نارضایتی این گروه   متحدون  یروحان

و از   وصی احترام بگذاردکه »به مالکیت خص  اندبوده اما همواره مراقب ، دادسابق را مورد حمله قرار می رژیم 

... آنها بیشتر  زند.، سر باز میکند را خالیبورژوازی ر پای خرده روشن که ممکن است زی هاییی طرح ارائه

ی تولید و توزیع  سسات آموزشی، نه براندازی شیوهؤ و سوی م ت متمایل به تغییر فرهنگ و عوض کردن سم

ی ی تحوالت انقالبی، چهره ، در بحبوحه م سیاسیهای اسالپوپولیست  (.70ص. ، 2019یان، « )آبراهاماندسابق

سویی ها همو به هنگام برانداختن رژیم کهن که با منافع آن  قدرت مستقردارند؛ در رویارویی با  ایهدوگان

 ر و ارتجاعیکامحافظه، به شدت «نوین»گیرند و به هنگام استقرار نظم ی »انقالبی« به خود می رویه ،ندارد

 شد.حادث  57که در سال   است ومهم شرایط وقوع یک انقالب پاسیی ویژهها همگی خصلت این .هستند

« و داریسرمایهضد» درکرویشد  وادارجریان اسالم سیاسی ، زمانه ی و بنا به اقتضایبستر چنین اوضاع رب

. در دقیام اجتماعی بپذیرکردن یزه ی بسیج و کانالیک سیاست پوپولیستی برا  عنوان به را  »ضدامپریالیستی«

ها، بانک  یهمه  ،جمهوری اسالمینظام نوپای ، اریدات سرمایه علیه مناسب انقالبیواکنش به موج عظیم 

  ( را مصادره کرد موات) بایرهای تجارت خارجی و زمین ،های بزرگهای بیمه و بسیاری از کارخانه شرکت 

(Bakhash, 1989,186–201). ی هاکارخانهاز  درصد 90 حدوداً ، شمسی شصتی دههنخست  یدر دوره 

متعلق به  کارگر هزار با بیش از یک هاشرکت  درصد 95یبا د کارگر و تقرام بیش از پانصکننده با استخدتولید

. عالوه بر این، شوراهای کارگری نوظهور کنترل  (Karimi, 1986, 42) ت بودندلویا تحت کنترل د دولت

در نتیجه،   به دست گرفتند.را کشور فرار کرده بودند،  اقتصادی که صاحبان آنها ازندین مرکز صنعتی و چ
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 اتدامقابه دلیل    ،خود بر اقتصاد  مسلطداری و ظرفیت آن برای حفظ جایگاه  صادی سرمایهمشروعیت روابط اقت

و، این از این ر فرو ریخت.از جهات مختلف  ،اقتصاد سازماندهیی کارگری و مداخالت دولت در هاشورا

ی انقالبی شد. کارگران و دیگر نیروها  همواجنیروهای انقالبی  از سوی هژمونیفقدان های اجتماعی با نشت

به یک نیروی ی انقالبی  ورهدر این د  ،یرهبری سیاس  از لحاظو چه    اجتماعی  سطح سازماندهی  نتوانستند، چه در

از  ،آن مابعدو  قیام انقالبی فرآیندری در کارگ جنبش هایی کهضعف  با توجه به تبدیل شوند. هژمون مسلط و

  جدید تأثیر  گذار به حکومت انستند بر روند سیاسیِتون ،مانند شوراها ،کارگری ایه، سازمان بردآن رنج می 

حزب توده و [ »طبقه کارگر و همچنین چپ سنتیبخشی از ، کهتر اینمهم ند.راذبگ ای به نفع خودبایسته

  ی سردرگمدچار  اسالمی    حکومت  "طلبیِسرنگونی "  و "داریضد سرمایه"  موضع پوپولیستی،  در برابر،  ]یتثراک

  جریان  های پوپولیستیسیاست از نیروهااین  رویدنباله. این امر سرانجام به (47-43 ،1988)بیات ، شدند« 

 ند.مواجه شد نیز رحمانهبی  شد که به تدریج با سرکوبمنجر اسالم سیاسی 

ک دست  نیهژمو به موقعیت نتوانستند  هیچکدام دارسرمایه  یو نه طبقه  اننه کارگره بر متن اوضاعی ک 

نیروهای   ،ارائه دهند  مسلطیاقتصادی    ـاجتماعی  یک نظام    جامعه تأمین و   در»نظم« را  ه  طوری کپیدا کنند به 

ی غربی و  اهقدرت یکننده ن های تعییحمایت با توسل به و  غنیمت شمردنداسالم سیاسی این فرصت را 

فت و رت سیاسی را به دست گرعی، قداجتما طغیان کردنکانالیزه سیاست پوپولیستی برای  گرفتندرپیش 

آنچه در فرازهای  یان ذکر است که اش گذاشت.بنیان  ، های اسالمیآموزه ، توأم با داری دولتیسرمایهشکلی از 

گیری  دخیل در شکل  نیروهای اجتماعیِی و دینامیسم درون داخلی باال به آن پرداختیم رئوس اصلی عوامل

 تی بود. دولت کورپوراتیس ری اسالمی و استقرار جمهو و 57 «انقالب پاسیو»
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از  صرفاًرا طغیان انقالبی تلخ این  سرنوشتر گرایانه خواهد بود اگ انگارانه و چه بسا تقلیلبسیار ساده

سرنوشتی    نباید فراموش کرد کهرا کنار بگذاریم.    یخارج   هایعامل  فاکتور بگیریم و  فرآیندعوامل درونی این  

قوای توازن ساختار درونی این جامعه، دین و های بنیادگردیسیبرآیند  تنهایی به  که این انقالب تجربه کرد

نیروهای انقالبی و   انداز روشن از سویچشمفقدان هژمونی و اجتماعی و نیز  لو نیروهای درگیر در این تح

ای همعجاافتاده و  ای دوردر جزیره آن دردناک عواقبو  این جوش و خروش انقالبی یشرو جامعه نبود؛پ

جنگ »  تمتن وقایع و تبعاجهانی بر  های  قدرتهای  ای و جهانی، کشاکش تحوالت منطقه ات  تأثیرشده از  ایزوله

ه واقعیت این لکب حادث نشد،غرب داری های بزرگ سرمایه قدرتی و امپریالیستی ژئوپلتیکی و مداخله  «سرد

ساز این شتی تاریخی و سرنوو لحظه معهداخلی و روندهای درونی این جا هایمؤلفه است که به موازات 

قدرت سیاسی از سوی  و تسخیر انقالبی قیامسرنوشت این  در های امپریالیستیقدرتدخالت  انقالب،

درونی  های تضادها و دگرگونی  ی ناگزیره اگر انقالب نتیج. ای داشتکننده نقش اساسی و تعیین  گرایاناسالم

ی ترازو کفه  داریهای سرمایهقدرتی مداخله  زاد این تحوالتهم  عه بود،اجتماعی این جام و اقتصادی، سیاسی

ها را تا تسخیر نهایی قدرت سیاسی همراهی و پشتیبانی  آن و کرد ترگین نس را به نفع نیروهای اسالم سیاسی

این انقالب و روابط میان اسالم  سرنوشتبی در رغهای نقش قدرتدر خصوص برای جزئیات بیشتر ) .کرد

 . بنگرید(  «اسالم سیاسی  های ظهور و گسترششناختی از زمینه تحلیلی جامعه»  به  تیامپریالیس   هایقدرتسیاسی و  

سپاه  لتشکی که،: یکم اینودمراه بمهم ه روندبا دو  پساانقالببحران متن استقرار جمهوری اسالمی بر 

 یمؤسسه چندین  تأسیسم، و دو دینظم جد تثبیتها و قیام توده  درهم کوبیدننظامی برای  بازوی عنوانبه 

جامانده از رژیم سابق  ی بههای شرکت برای مصادره   ری اسالمیسان بازوی اقتصادی جمهوبه   )بنیادها(  اقتصادی

 اقتصاد.کنترل و 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/07/h-saeidi-on-political-islam.pdf
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 می تحکیم جمهوری اسالسپاه در  و جایگاه نقش .2-2-2

ای از نهادهای سیاسی،  ه ، رژیم جدید طیف گسترد57ی پس از سقوط رژیم پهلوی در بهمن و، اندکساز یک

های سیاسی ایجاد های فعال اجتماعی و گروهر جنبش موقعیت خود در براب استحکاماقتصادی و نظامی را برای 

، یکی «شورای انقالب »خمینی به  جمهوری اسالمی،نظام  دیتوجوم اعالم پس از قدریدر این شرایط،  کرد.

انقالب  سپاه پاسداران  تأسیس  فرمان، ری اسالمی جمهو تبروند تثدر  اسالم سیاسی جریاناز ارکان اصلی 

سپاه در جمهوری   یآمده است، وظیفهجمهوری اسالمی طور که در قانون اساسی انهم را صادر کرد. اسالمی

در حقیقت، نقش   .(1358، ی مجلسها)مرکز پژوهش  دبو «نآ از انقالب و دستاوردهای ی»نگهباناسالمی 

و  جا مانده از رژیم پهلویبهنظامی نظارت بر بقایای ارتش یک نیروی شبه  عنوانهب در آن مقطع اصلی سپاه

های سیاسی وهرگدیگر احزاب و  اجتماعی و    مترقیِ  هایجنبش  اسالمی در مقابل  تأسیسمحافظت از دولت تازه  

 بود. فمخال

و  کشمکش پایان  ای نعمبه ، شاه خروجکه  بر این واقعیت آگاهی داشتبا توجه به اینکه خمینی یناً، قی

 در تالش بود تا هموارهاسالمی نیست، وی  تسوی استقرار حکومبه قدرت سیاسی  راه کسب بر سرها چالش

تضعیف   و در در راستای  کندا تقویت  ، موقعیت خود رسییاس  قدرت  تسخیر  در جهتنظامی جدید    ابزاربا ایجاد  

 در مسلحانه مبارزاتچپ که در و  سکوالر یاناترج وزیر مهدی بازرگان( و دولت موقت )به رهبری نخست

با توجه  .(Maloney, 2015, 99; Forozan, 2015, 157)گام بردارد  دند،بو شدهجسورانه ظاهر انقالب جریان 

 اصلیبدیل  یمثابه به، سپاه کردبه ارتش اعتماد نمی ینیخم  ،المیحاکمیت جمهوری اسل در اوای کهبه این

کنترل   تا بتواند  (Keddie, 2003, 246)  اسالمی تبدیل شد  جمهوریهای  پایهبرای تحکیم    و ایدئولوژیک  نظامی

رو ینا  از  کند.  بیتثت  را  هوری اسالمیرژیم نوپای جم   موجودیتو    تأمین و حفظ کند  نهادهای قدرتبر  را  د  خو
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از جمله قیام   د ـوبدر جریان    اقصی نقاط کشورهای مختلفی که در  قیام  سرکوبنظامی خود در   قدرتز  سپاه ا

کردستان، آذربایجان و  مردم البیو انق خیز، جنبش مقاومتدر خوزستان نفت  مذهبسنی  هایعرب

 . (Zabih, 1988, 211) استفاده کرد  ـ  صحراترکمن 

ها توسط راهای کارگری و اتحادیههای اعتصاب، شوکمیته  می،اسال م موقعیت جمهوریات تحکیبه مواز

ز  مراک، موج مبارزات کارگری در 1357- 1360های سرکوب شدند. در طی سال  نظامیه ب شو  نهادهای نظامی

. قدرت (Bayat, 1988, 50)مواجه شد  حکومتی، از جمله سپاه پاسداران،های مختلف صنعتی با سرکوب ارگان 

  م تضعیف و سرکوب شد و سیست نهادهای امنیتی و نظامی دولتیج توسط ر به تدرسکوالهای واقعی شورا

انقالبی کارگران   شوراهای احیا شد. کار ها و محلبر فضای کارخانه از باال بار دیگر و نفره مدیریت یک

  کار میکارگر و حزب اسال خانه  ،حت کنترل دولت، مانند شوراهای اسالمی ت  "زردِ" توسط سازمانهای»

سازی مبتنی بر یکپارچه  یاین مهم، یک وجه اساسی دولت کورپوراتیست .(Jafari, 2014) «جایگزین شدند

 . ودب ی دولت اسالمیاقتصاد در پیکره نهادهای کارگران و 

 رت سیاسیانداختن بر قدچنگ اسالمی و    جمهوری  حیات  استمرارداخل و در خدمت    که در  شیعالوه بر نق

 اساسی  طوربه، نقش سپاه  1359شهریور    در  ایران و عراقپس از شروع جنگ  ،  برعهده داشت  البانقدر فرآیند  

تغییر یافت ها، زمینه  ی در بسیار ریگرفتن رهبعهدهبا به  ،نظامی قوینظامی به یک نیروی از یک سازمان شبه

(Belstad, 2010, 47-49). ( سپاه ظرفیت خ 1359-1367در طول جنگ ایران و عراق ،)ای بسیج ا برود ر

 .(Golkar, 2012, 627)  ش دادرتخط مقدم جبهه گس  در جذب نیرودفاع از رژیم و  درنیروهای داوطلب 

  ، جمهوری اسالمی  کار آمدن  سر  بر  ستی نخی در دههیک نهاد نظام  عنوانبه خالصه، نقش سپاه    طوربه 

پس از پایان جنگ و  ارجی بود.تهدیدهای خداخلی و اجتماعی ـ  در برابر مبارزات سیاسی حکومتدفاع از 
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تعدیل ساختاری  اجرایاقتصادی رژیم را مجبور به  سی وسیا هایبحران ز ا ایمجموعهو نیز ، حکومت تثبیت

  این حوزه را در فعالیت خود  ف اقتصادی شد و های مختلنیز وارد عرصه آن سپاه اقتصاد کرد که به موجب 

 گسترش داد.

 ل اقتصادی ورت تعدی ستی و ضرکورپوراتی ن دولترابح .3-2-2

و تضعیف  ،اجتماعی و طبقاتی هایجدال تیجهدر ن ـ قالبز انپس ا یدهه تثبیت جمهوری اسالمی در نخستین

و انباشت سرمایه ـ  تولیدفرآیند  شدنمختل ، داریسرمایهو مناسبات حریم مالکیت رفتن مشروعیت زیرضرب

گرچه حق مالکیت  .جمهوری اسالمی راتیستیکورپو اسی و اقتصادی دولتی جدی سیهابود با بحران  گامهم

انقالبی علیه روابط   خیزش مطرح شد،نیز که قبال  کهچنان اما،  شد،میمی مقدس قلمداد در جمهوری اسال

ایه را انباشت سرم  فرآیند  ثباتی سیاسی،اقتصادی سرمایه داری، کنترل دولت بر اقتصاد، جنگ و بی و    اجتماعی

وجب  که به مساخت  روبرو    یک بحران جدی  با   دولتیِ حاکمداریِاقتصاد سرمایهکرد و    شکال مختلف مختلبه ا

   .در بطن جامعه در جریان بود خصومت با سرمایه و حقوق مالکیت آن

دارایی »به  ،ترل دولتنک، تحت های اقتصادی، مقادیر زیادی از داراییهای کالن مصادره یه در نتیج

یک   کهشایان ذکر است    اگذار شد.فرادولتی وات  بنیادها و مؤسسشده به  رهمصادهای دارایی« در آمد.  عمومی

شده مصادره هایل و داراییشد تا از اموا تأسیس به فرمان خمینی تضعفان«س »بنیاد م، بانقال وقوعز ه پس اما

تشکیل    «ادخرد  15نیاد  ب»و    «یاد شهیدنب »دیگری مانند    نهادهایز آن  اندکی پس ا  کند.  «حفاظت و مدیریت»

جمهوری اسالمی تبدیل شدند.   و مالیاقتصادی  این مؤسسات اقتصادی به بازوی  .  (Maloney, 2000, 153)شدند  

گذاری( به شدت مختل شد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص )سرمایهدر مواجهه با چنین شرایطی، تولید به شدت 

 مصالحکرد، واردات  اقتصادی را تشدید بحران ایران المللیِبیناقتصادی  در روابط گسستهش یافته بود، کا
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بر سر  حکومتی درونهای جناحجدال میان . نیز سقوط کردند گیری چشمر طوبه ای صنعتی و کاالهای سرمایه

های اجتماعی و  تنش ساختنضررورت منجمد اوضاع بحرانی را تشدیدتر کرد.اقتصادی جدید  امظنساختار 

های آن پاسخ داده ها بدون اینکه به خواسته آنی راکدساختن و سرکوب یعنـ  امنیتی و نظامی نهادهاط توس

جمهوری   هایپایه تحکیمدر جهت  وابسته به آن نهادهایدولت و  در دستانو همچنین کنترل اقتصاد  ـ شود

  جویی رانت  هایاعی، فرصتوضا بر بستر چنین .تشدید کردش از پی را بیشفرآیند انحصار اقتصاد اسالمی، 

از طریق   گوناگون لکااششد. آنها به فراهم  (ارشانصو اعوان و ان نیونروحا اًعمدت) مقامات رژیم برای

بدین ترتیب، .  فرادولتی جمع شدند  در بنیادهای  ،ترمو از همه مه  شده،مؤسسات ملی  بر حولهای وابسته  سازمان

)نعمانی و  انحصاری عظیم برپا شدندهای ایران تعدادی شرکتی دهیده شداری درهم کوبسرمایه یدر پهنه 

با توانایی انحصاری در تولید بسیاری از  شرکت 400یی صاحب (. بنیاد مستضعفان به تنها83، 1387بهداد، 

  اقتصادی خاورمیانه بود دالر دارایی، بزرگترین واحد میلیارد  12این بنیاد با حدود . کاالهای اساسی است

(Waldman, 1992, Maloney 2000, 153). 

 تخریبی نفت و دلیل اشباع بازار جهانبه ، 1367و  1365های بین سال کاهش درآمدهای نفتی

  پایداری و  قادر به که دیگر  ه بودتی قرار دادات نفتی ایران در جنگ با عراق، رژیم اسالمی را در موقعیتأسیس 

های عمیق ران ر مواجهه با این بحبنگرید(. رژیم ایران د ل سومبه فصبیشتر جزئیات برای )نداشت  ادامه حیات

، (یسمنولیبرال) اقتصاد جهانی سیاست غالب  بای سویدی در همتعدیل اقتصا به اجرایاقتصادی و سیاسی مجبور 

 .بود ار شکل دولتلزم تجدید ساختو این نیز مست شد
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 قتصاد مرکانتیلیستی و دخالت سپاه در انو یاگرظهور دولت توسعه  .3-2

ه پردازیم. نخست بمی  انقالبی پس از  المی در دومین دورهقتصاد سیاسی جمهوری اسدر این بخش به بررسی ا

 سال ازاقتصادی  لیبرالیسم هایپیشبرد سیاست مرکانتیلیستی وون  یگراهیت دولت توسعهتشریح و تحلیل ما

صادی در قتا تبا اجرای تعدیال یاقتصاد سیاسی و م که به موجب آن ساختار قدرتیپردازمیسو اینبه 1368

آورد. سپس، روند فراهم را  ادسپاه در اقتصموجبات دخالت این امر و  شدنددگرگون های مختلف زمینه 

 . گیرندمیغور و بررسی قرار مورد یند آفراین در  اهو نقش نهادهای نظامی و بنیادسازی خصوصی 

 ن مرکانتیلیستی ایرا نو  یگراماهیت دولت توسعه  .1-3-2

  ی این دولت یک استراتژی توسعه  (1است: )یران دارای سه ویژگی مهم لیستی امرکانتینو یگرادولت توسعه

یل ساختاری اقتصادی و تعداستمرار رشد    داری،مناسبات سرمایه  یارهاسازوک  و بازسازی  برای تقویتا  اال راز ب

ی به اجرا در  المللی بین های مؤسسات ماللویی با دستورالعمسی وابسته« در همتراتژی »توسعهیک اس مسیراز 

فرادولتی و نهادهای  یبنیادها  یتاز ظرفگیری با بهره  است تا در پی ایندولت  این (2)آورده است؛ 

اعمال کند و صادی  قتا  تجدیدساختاربرای  های ضروری  ابزارر و  سازوکاکنترل خود را بر    )چون سپاههم(امینظ

ی را فضای بیشتر سی برای تصرف منابع دولت،های سیا، رقابت بین جناحاییگر( جناح3) و استمرار ببخشد؛

. در کندمیفراهم  کنند،ت میحمای تر راهای اقتصادی لیبرال سیاست کههایی آن داران خصوصی، برای سرمایه 

نفع  ذی های  و گروه  حکومتدخالت مؤسسات وابسته به    یتره س گو    میزانبر    حکومتیی درون هابندی ستهواقع د

 گذارد.می یعظیمتصاد تأثیر در اق

که   یدیگر  تاری و ایدئولوژیکهای ساختضاد و ناسازهتراکم بحران سیاسی و اقتصادی و بسیاری از 

سیاسی و  ایفضکه ، طوری شدتداعی می  محوریدولتاد با اقتص به نوعیشد،  مواجهآن  اسالمی با جمهوری
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سو بود با هم  سیاست تعدیل اقتصادی .آوردفراهم  ار آزادنظام بازسوی به  را برای اصالحات اقتصادی ذهنی

و   1970ی در اواخر دهه هایی که ران استیال یافته بود. بح  بخش اعظم »جهان جنوب« یندی که بر پهنه رو

را  هاساخته بود، آن اکثر کشورهای خاورمیانه با بحران مالی و رکود اقتصادی مواجه اً تقریب، 1980ی ه ده

چالش مهم  سوق داد.    پول   المللیبانک جهانی و صندوق بین ، تحت نظارت  حات ساختاری اقتصادیسوی اصال به 

و در عین    ر آزادمبتنی بر بازا  یدارتحریک توسعه و رشد اقتصاد سرمایهضرورت    سو،، از یکالمیجمهوری اس

پاشی با خطر فروجمهوری اسالمی    ایبقی که  اگونه بود به  د(بر جامعه )از جمله اقتصا  دولت  کنترلتداوم  حال،  

 نشود.  مواجه

تصریح نیز باالتر که که چنانهمرد. روی بیاواقتصادی وادار ساخت به تعدیل ها رژیم را این چالش

فتن سیستم گرکردن ارز و در پیشنرخی ( تک1)  ی در ایران شامللنولیبرا  تصادیاق  های، تطبیق سیاستگردید

 ازیس( خصوصی 3یمت و سوبسیدها؛ و )گیر کنترل قحذف و کاهش چشم  ( 2نرخ ارز شناور )ریال(، )

سودآوری  ت تسهیالمستلزم تأمین امنیت و لیبرالیسم اقتصادی  اجرا و پیشبرد سیاست های دولتی بود.شرکت 

برای حصول چنین هدفی، دولت  ، ترتیببدینبا بازسازی توزیع درآمد به نفع سرمایه است.  ،باال برای سرمایه

د  عه آن متبر حمایت کند و در برا ت حمایت از آزادی فعالیت سرمایهسیاساز  حگیرانه و صریزم است پی ال

ن الزم است یرون بکشد. همچنیننده، از بازار بکتنظیم عنوانبههم کننده و تولید عنوانبههم  ید خود را،باشد، با

 . (101، 1387اد، )نعمانی و بهد مایه باشدت سرنباشچنان تدوین کند که مشوق اقواعد بازار را از نو آندولت 

قتصاد و های خصوصی در اگذاریسرمایه  ، افزایشاهشامل استقراض خارجی، آزادسازی قیمت  هامشوق این

کار ی در دستورنولیبرال یهاآوردن این استراتژی و سیاسترا دربه اج .بود دولتیهای سازی شرکت خصوصی 

و  در سیاست اتافتراقرف نظر از برخی داشت. صجمهوری اسالمی قرار  های سیاسی درونجناح  یکلیه 
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 های بحران بر  اساسی بود که چگونه ین مسئلهای حول دولتی و نخبگان هاو رقابت بین جناح  نزاع، پروپاگاندا

 د. پیشگیری کر   آناز خطرات سقوط  از چه مسیری   و به تبع آن  یندبیائق  افرژیم  سیاسی و اقتصادی   ،اجتماعی

ژی در  این استرات  در قبال  هاجناح کدام از  اقتصادی و رویکرد هر    لیبرالیسمهای  یاستاجرای س  ینحوه بنابراین،  

 خواهد شد.ارائه و تحلیل  در ادامه به این طرف، 1368، از جمهوریریاست  هایدوره

 بورژوازی آن بخش ازدر پسایند مستقیم جنگ ایران و عراق،  :وری رفسنجانی ه جمی ریاست دوره 

 استراتژی گذاشت و  ساحت جدال سیاسیپا به  جان به در برده بود، نگت انقالب و جکه از تحوال ایران

عَلَم  ،ی رژیمبقا  برایهم و  یاقتصاد یبرای توسعه هم  ،ناپذیرانداز اجتناب چشم عنوان به  لیبرالیسم اقتصادی را

به رهبری   گراجناح عمل های سنتی ـ ودتاَ بازاریعم « ـتجاریدر ائتالفی میان »بورژوازی سان، کرد. بدین

به تبلیغ  نها آ. (Ansari, 2012, 345) ندبه عهده گرفت هاشمی رفسنجانی، مسئولیت اجرای لیبرالیسم اقتصادی را

برای کشور است   درستمسیر  ،مبتنی بر بازار و رقابتی «ن مدر»که یک اقتصاد  این پرداختندترویج و 

003, 271)Amui, 2-(Ahmadi . زیرا نگران منتقد لیبرالیسم اقتصادی بود،  21می سالا گرایدولتجناح

 Moslem, 2002, 163-6, in) بود« بازرگان یبسته به طبقهوا هایو جناح های توانمندسازی بیشتر بازار»

Maloney, 2015, 203).  لیسم اقتصادی سازی لیبرارویکرد رفسنجانی یک استراتژی از باال به پایین برای پیاده

 از ط دولتمهار اقتصاد توسبلکه  در فرآیند تعدیل اقتصادی نقش کلیدی ایفا کند ی که دولتابه گونه  ،بود

داللت بر تحول   (تعدیل ساختاری یه )معروف به برنام ی اول توسعهسالهی پنجبرنامه  .نشودخارج  رلکنت

و  المللی پولی صندوق بینهای تجویزرالعملسو بود با دستوهم های اقتصادی داشت که گیر سیاست چشم

ی از صندوق  هیأتسفر  بمتعاق (.1368 های مجلس،بود )مرکز پژوهش  تعدیل اقتصادی برای ایران یبرنامه 

 
 ین جناح به »چپ اسالمی« معروف است.ا ایران، داخل متعارف سیاسی در ی حوزه. در  21
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که مقامات  است آمده  آن  ارشی منتشر شد که درزگ ، 1369ر سال المللی پول و بانک جهانی به ایران دبین 

تر نقشی قوی آوردن  هما فرقتصادی کالن کشور،  ی اجانبه ل همهسوی تعدیبه   را برای حرکتعزم خود  »ایرانی  

، 1387نعمانی و بهداد،  شده در  نقل دند« )بندهای اقتصادی ابراز کرو    قیدبرای بخش خصوصی و حذف تدریجی  

ی و نقش دولت، بهبود سیستم مالیات ساختنرشد صنعتی، محدودتشویق  برنامه،لی این اهداف اص (.88-89ص. 

ی سازبهینه  و  ،صادرات  افزایشگذاری خارجی، مدیریت کسری بودجه و تورم،  سرمایه  روی  بهبازگشایی اقتصاد  

های لیبرالیسم تچوب سیاس. در چار(Maloney, 2015, 201; Rakel, 2008, 93)بود  برداری از منابعهره ب

اری خارجی  ذگجذب سرمایه سازوکار نوانعبهرا  متقابل« بیع قراردادهای »اقتصادی، دولت ایران الگویی از 

عالوه بر این،   (.خواهیم پرداخت وضوع  مفصل به این مطور  به  سوم  فصل  در)  ردک  ارائهدر بخش باالدستی نفت  

  کردن ارز، نرخی تکویق رشد بخش خصوصی از جمله  را برای تش دی مختلفی  فسنجانی اصالحات اقتصادولت ر

 ها اعالم کرد ها و حذف یارانهقیمت ، آزادسازیدولتیهای رکت ی شساز، خصوصیسیستم نرخ ارز شناور

(Cammett, et al., 2015, 312). ی  یشبرد برنامه در راستای پ »سازندگی«، رفسنجانی معروف به یدر دوره

ی و نیز شماری از مؤسسات فرادولت  چون سپاه و بسیجهمای  یافتهنیروهای نظامی سازمانابع و  از من  اشسازندگی

به این فصل چهارم در ) ازمان دادی اقتصادی سبرای مشارکت در توسعهها را و آن  ( بهره گرفت)بنیادها

ت ، پیکربندی قدرتصدی رفسنجانی  یادی در دورهاقتصگیر  . با وجود تعدیالت چشم(گشتع برخواهیم  موضو 

های )که یکی از شاخص  دولت کنترل اقتصاد توسط استمرار . این مهمتغییر اساسی نکردبین دولت و بازار 

پس از ،  هفتاد شمسی  ی ر دهه در اواخمثال،    عنوانبه  گذارد.مینمایش  را به    مرکانتیلیستی است(نوصلی دولت  ا

بازیگران اصلی در چنان ( همنظامی و فرادولتی سازی، دولت )و نهادهایسیاست خصوصی  اجرای ههد یک

اجرای  اجتماعی و اقتصادی  تبعات نحصار دولت بر اقتصاد،. به موازات استمرار ای اقتصاد بودندحوزه 
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، ی هفتاد شمسیی دوم دهههیمندر ای مردمی بروز داد. هی خود را در اعتراض و ناآرامینولیبرالهای استسی

گیر شکاف بین ملی و افزایش چشم پول، تضعیف فزاینده، تورم باال، بیکاری ادیاقتص »رکوداقتصاد ایران با 

چندین شهر بزرگ و اعتصاب در مراکز مهم  عی در اجتما اضاتتراع تحوالتاین  روبرو شد. روتفقر و ث

خی از آنها صدها زخمی، صدها نفر بازداشت که برها نفر،  ده  ضات با کشتناعترا  آورد. اینبه همراه  را  صنعتی  

مجبور به  موقتاً را های اجتماعی دولتناآرامی .(Rakel, 2008, 104)شدت سرکوب شد« ، بهاعدام شدند

نترل شدند،  لت کدوباره توسط دو هاقیمت  در نتیجه. کرد ینولیبرالهای برخی سیاستاجرای از  نینشیعقب

 و تداوم اقداماتاین . دندمحدود ش موقت طوربه ها سازیافزایش یافت و خصوصی نسبتاً بوروکراسی دولت 

هدان این اوضاع، از زکه  دری اسالمی به بار آورهوجمهای جدیدی را برای بحران اقتصادی و سیاسی چالش

 ت قرار گرفتند.لدوس در رأ زاده شد و  به رهبری محمد خاتمی طلبجریان اصالح 

های  با ائتالف لیبرال  نی، یعحکومتیون ردگون ناهمی اتحاد دو جناح در نتیجه ی محمد خاتمی:دوره 

قدم به خط خاتمی محمد ، گرارایش پوپولیستی ـ دولتی مرکزی گمشوق لیبرالیسم اقتصادی و بقایای هسته

ان ریاست کسدر نتیجه  و (Behdad, 2000, 35)اسالمی گذاشت  ر جمهورید مقدم مبارزه برای رهبری 

پس از بر سر رفسنجانی،  هاییکرد و سیاستانتقادش از رو رغمبه خاتمی،  جمهوری را در دست گرفت.

اقتصادی   لیبرالیسمبر در آن رح کرد که ی را مطاقتصاد سازی ساختارزاب یپروژه 1378، در سال کارآمدنش

اش ـ آنهایی که دیدگاه رفسنجانی طلبان پیرامونی اصالحی  لقهی و حخاتم  زید.ورمی   تأکیدو اصالحات سیاسی  

مدرنیسم   اقتصادی تابعی از  تعدیالتبا این استدالل که اجرای  ـ    ه بودند اقتصادی را پذیرفت  برالیسمیلدر خصوص  

معضالت  « »عدالت اجتماعی  نیز ی اقتصادی وبا توسل به سیاست سریع توسعهند که است، قول دادسیاسی 

ای تمایل بلندپروازانه   «، ویسعهی سوم توسالهپنج   یبا معرفی »برنامه   اجتماعی و اقتصادی را حل خواهند کرد.
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واگذاری سهام صوص  در خ  مر فصل سول، دمثا  طوره ب.  کرد  نرا اعال  اقتصاد  دردر رابطه با اصالحات ساختاری  

وری منابع مادی و و افزایش بهره  آیینظور ارتقای کارآمده است که »به م های دولتیو مدیریت شرکت 

های خصوصی و بخش توانمندی یگذاری و توسعهسیاست یهکارآمد کردن دولت در عرص انسانی کشور و

دولتی  فعالیت آنها در بخش  یادامه  هکی یهاشرکت لتی در ری بخش دوهای قابل واگذاسهام شرکت  تعاونی،

های تعاونی و به بخش  ایثارگران در شرایط مساوی، اولویتون با مقررات این قانطبق  غیرضروری است،

به   دهیپاسخبر  ی استتأکید این طرح  (.1379های مجلس، « )مرکز پژوهش شد خصوصی فروخته خواهد 

ی  هاحوزه   یتوسعه همچنین  صادرات؛ و    ، وخارجیو  گذاری داخلی  ایش سرمایهافز  خصوصی؛گسترش بخش  »

مگر  تجزیه شود مالکیت عمومیالزم است شد که می تأکیدمطابق این طرح،  .(Rakel, 2008, 98)« غیر نفتی

  ران مدی» ی کرد، یادآور 2002در سال  نیلیهمانطور که  «دولت دارای انحصار طبیعی است.»اردی که در مو

 وسویسمت کنند که هایی را اجرا میمهز برنا، امروداشتند محوردولتاقتصادی ی هاگیری جهت ]برنامه[ که 

. به عبارت (Ahmadi, 2003, 272, in Harris, 2003)دارند«  از بخش خصوصی    حمایتمدرن و    اقتصاد رقابتیِ

خلی و جذب  ادی ان بسیج سرمایهقتصاد ایرل بهبود اح، راه وساقتصادی خاتمی، از یک  یدیگر براساس برنامه 

 تحمیلی به بخش خصوصی است.ی هانیت سرمایه و رفع محدودیتطریق ضمانت ام گذاری خارجی ازسرمایه

، همچنین  بود. یاقتصاد لیبرالیسمل مهمی برای دستیابی به های سیاسی عاماز دیگرسو، از منظر خاتمی، آزادی 

تماعی و توزیع دهد تا از عدالت اجم میاری که از دستش برآید انجاک هر»اش دولتکه  ه بودول دادوی ق

ها تالشی بود برای جلب رضایت جناح وعدهاین . (1376 آذر، 9، )همشهری «تر درآمد حمایت کند.عادالنه 

تکیه زده بود، سعی در   جمهوریای که بر مسند ریاستخاتمی طی دو دوره  گرای متحدش.لتپوپولیستی ـ دو

توجه در تجارت و های قابلپیشرفت سازی، خصوصی ـ از جمله ده اقتصادیی پیچیندین مسئله حل چ
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ات  برای محافظت در برابر نوسان ایران ی ارزیذخیره صندوق  تأسیسو  کردن ارزرخی نتکگذاری، سرمایه

گذاری  سرمایهسازی بیشتر برای جذب  خصوصی از    پیشتیبانی از نظر    وی  سیاست اقتصادی  داشت.  ـ  درآمد نفت

 ی دامنهورد در مکار که جناح محافظه با و همچنینداشت، نظر اتفاق تیاح پراگماتیس دایم جنبا پاراخارجی، 

های خصوصی  بانک  تأسیسرا مبنی بر    چارچوب، مجلس قانونی  همیندر    .سو بودهممحتاط بود،  سازی  خصوصی 

  یس تأس دولتیهای سازی شرکتت خصوصی برای مدیری «سازیسازمان خصوصی » ؛کردتصویب  79در سال 

 ,Maloney)  شد  تأسیسقیمت نفت    یتثبابی   در برابربندی بودجه ایران  برای عایق  «یحساب ذخیره ارز»و    ؛شد

 لیبرالیسم  یپروژه   دستیابی به اجرای  رداش  حامی   بانطلو اصالح  رغم این اقدامات، خاتمیعلی  .(290-91 ,2015

آمد آن چیزی نبود جز اینکه جناح  و پی دندناکام مان ،ریزی شده بودطرحطور که خود، آن  اقتصادی

 ی نمایش انتخاباتی را به نفع خود تغییر داد. وپولیستی صحنه رهای پبا شعاگرایان(  )اصولکار محافظه نو

بسیج و یِ یافتهی سازماننژاد با فراخواندن نیرو، احمدی84 ماه ردر تی :نژاداحمدی د مومحی دوره 

آن بخش از جامعه که در طول پانزده سال پوپولیستی برای جذب    به شعارهایتکا  با او همچنین    پاسدارانسپاه  

های ارگان و بر تمام داری دولت را به دست گرفت، سکانآسیب دیده بودند ی نولیبرالهای از سیاست یراخ

، اشبلطاصالح  رقبای قبلی خاتمی، دنژاد، مانناحمدی های راهبردیِ اقتصادی سیاست تکیه زد.کلیدی دولت 

دولتی و های  سازی شرکت صی له خصواز جم  ـ  داریِ پساجنگِ رفسنجانیی سرمایهتوسعه   سو بود با پالتفرمهم

انرژی و آغاز یک  ییارانهحذف  اساساً  این دورهدر های وی دستاورددر همین راستا، . یاقتصاد لیبرالیسم

، 86ماه  تیر، در  ی دومدر رابطه با مسئله.  (Cammett, et al., 2015, 314)  دبوسازی  خصوصی   یگسترده   یبرنامه 

بخش  درهای اقتصادی را خصوصی کند )بنگاه  کل درصد 80د که دستور دابه دولت  جمهوری اسالمی رهبر

نژاد لت احمدی ، دو87-88، در سال هاگذاری سیاست نهمی در چارچوب (.گردیممیبه این مسئله باز  2-3-3
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که منجر اعالم کرد  های دولتی غام برخی از بانک های بدون بهره و اد بانک  ی ازطرحی را برای ایجاد سیستم

 سهامای از بخش عمده .(Maloney, 2015, 334) دولتی شد و نخبگان حاکمیتدرون  هایجناحنزاع میان به 

 لیبرالیسم. اگرچه سپاه از زمان آغاز رسید حکومتیو  نظامی نهادهایبه  لتیدو هایشرکتواگذارشده از 

ه  نژاد، دخالت سپااحمدی  تصدی ی، اما در دوره ه بوداقتصاد شدی عرصه رد انی وارفسنج یاقتصادی در دوره 

  آخر ی نکته  ادامه) تر شدکننده تر و تعیینبرجسته  ،ویژه در بخش نفت و گاز به  ،اقتصاد  گونناگو سپهرهایدر 

 (.گیریممیپی  فصل چهاررا در 

. روحانی قول داد به حسن روحانی رسیدجمهوری کرسی ریاست، 92در سال  :ی ی حسن روحاندوره 

صادی ی رشد اقتاقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، امنیت را برا  غام مجددداها و  تحریم  ذفح  ،اصالحات  نجاما  باکه  

امری که به   ،دپایان دهدر اقتصاد بنیادها و نیروهای نظامی  انحصار به ین، وی وعده داد کهچنهم .گرداندباز

با روحانی  کند.را تضعیف می زی اسخصوصی  یپروژه برای بخش خصوصی و اجرای  فضای فعالیت وی باور

 بین برود«از ها کسته شود و رانتحصارات ش»باید فضای اقتصادی رقابتی و شفاف شود، اناعالم کرد که 

خاطرنشان وی قانون اساسی،  44 اصلسازی، مطابق ی خصوصی در رابطه با برنامه  (.1392)صدای آمریکا، 

گری دولت کاهش یابد و کار به بخش صدیا رقابتی شود و تاساس سیاست این بوده که اقتصاد م»ساخت که  

 اقتصاد  درسپاه    مشارکت، روحانی  پرطمطراق  هایلفاظیغم این  ربه   (.a1392  « )تابناک،گذار شودغیردولتی وا

یک  ، روحانی در 92در سال  همین راستارخی لحاظ تقویت کرد. در ب ازرا بسا آن را استمرار بخشید و چه 

سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل  پاه بیان داشت که »ان سرابر فرماندهسخنرانی در ب

ه بخش خصوصی توان آن را ندارد های مهمی ک اید پروژهه است. سپاه امروز بمعمولی نیست و نبود  مانکارانپی

  (.2013وله، « )دویچه ه بگیردبرعهد
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ی بودجه سال  طبق الیحه   های نفتی،مالی پروژه   تأمینای  بر  ترین تحول،تازه  عنوانبه به همین ترتیب و  

ط تا سقف سه میلیارد دالر اوراق ربذی یهای دولتی تابعهق شرکت وزارت نفت مکلف است از طری» ،1399

 قانون در بخش دیگری از  .(98، ایسنا« )وزیران منتشر کند أتهیمالی اسالمی )ریالی یا ارزی( با تصویب 

های  بخش گذاران های عامل مجاز هستند تا سه میلیارد دالر به سرمایهبانک مده است که » آ 99سال  یبودجه 

ای باالدستی نفت و گاز های توسعه برای طرح  االنبیاخاتم و  غیردولتیتعاونی و نهادهای عمومی صی، خصو

در  خبر داد که  می،  ژی مجلس شورای اسالخانی، عضو کمیسیون انراسداهلل قره.  (1398،  ایرنا« )بدهندتسهیالت  

 ، تزنگنه، وزیر نفبا حضور بیژن شورای اسالمی انرژی مجلس  ،  نشستی میان کمیسیون98تاریخ هشتم مرداد 

در این نشست به »کرد و گفت: شد. وی اشاره برگزار  ،االنبیاو سعید محمد اسالمی، فرمانده قرارگاه خاتم

ها پس از تدوین پتروپاالیشگاه یبرای توسعه نبیا االمقرارگاه خات وزارت نفت و یهمکاری دوجانبه 

فعالیت  یتوسعه همکاری با قرر شد اینی دولت، اشاره و می اجرایی و تصویب آن از سوهانامه آیین

وی افزود: همچنین  .ه توسط قرارگاه خاتم آغاز شودپتروپاالیشگاهی شرکت پاالیش نفت آناهیتای کرمانشا

تولید پاالیشگاه  های پتروشیمی، تکمیل ظرفیت  ساخت پارک   یینه در زم  بیااالناتمقرارگاه سازندگی خمقرر شد  

 (.1398a« )شانا،  .نفت با وزارت نفت همکاری کندهای صنعت  پروژه فارس و دیگر  یجازی ستاره خلمیعانات گ

های ای سیاستحکومتی در قبال اجرهای درونو رویکردهای جناح سیاستصلی ها رئوس ااین

  کردن عملیاتیاز  مهم    یمؤلفه  در ادامه به سهصاد بود.  و نقش دولت و نهادهای نظامی و حکومتی در اقت ی  برالنولی

 دازیم.پرقتصادی میلیبرالیسم ا
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 استقراض و بدهی خارجی 

ی  توسعه »استراتژی ک ی  عنوانبه به سوی لیبرالیسم اقتصادی  ی خارجی گامیتالش برای جذب سرمایه 

 گذاری داخلی، جمهوری اسالمی را وادار بهمایهبحران حاد ارز و کمبود مزمن سر ران بود.یادولت  ی «وابسته

، به  المللی کردخارجی و وام گرفتن از مؤسسات مالی بین یود علیه سرمایه ترک شعارهای پوپولیستی سابق خ 

 حکومتیدرون و رهبران    اهعلیرغم مخالفت برخی جناح  کند.ایجاد    اقتصادیهای  شایشی در بحران امید که گاین  

تلقی    ه«ت شاحکومداری وابسته ایران در  ایه سرم  یوابسته   احیای اقتصادآن را »  خارجی، که    استقراضدر قبال  

قی  شعارهای پوپولیستی باجایی برای  صادیاقت لیبرالیسممنتها الزامات ، (1368شهریور،  8)کیهان،  کردندمی

جهت   اض خارجیبه استقردستیابی  ناپذیر تبدیل شد.امری اجتناب ه ب شت و در نتیجه، استقراض خارجینگذا

 ه دنبال داشت: »نخست، اعتراف علنی به شکست دولتآمد اساسی بی ی اقتصادی دو په منابع مالیِ توسعتأمین 

د را به  وبندی خ دولت مجبور بود پای ی خارجی دوم، برای جلب سرمایه بود.اش ی اسالمی در ایجاد اتوپیا

نشان دهد«   ]ـ لنولیبراداری سان الزامات اقتصاد سرمایهبه ـ [ بازار و تشویق بازار آزادازی نهادهای بازس

خارجی برای   هایواماول، افزایش شدید واردات نیاز به ی وهلهبنابراین، در  (.88، 1387د، بهدا و )نعمانی

دالر  میلیارد 28ت رفسنجانی دی دولاقتصا ی. نخستین برنامهداشتن صادرات و واردات ف بیشکا پُرکردن

  به تقریباً   73در سال    میلیارد دالر  چهاری دولت از  رجخا  استقراض خارجی را تخمین زده بود. استقراض و بدهی

در  22کوچک بدهی  رانبح به یکین امر افت که اافزایش ی 75و  74 هاییلیارد دالر در سالم و دو بیست

 . (World Bank, 2001) شد هفتاد منجری اواسط دهه

 
22 A mini–debt crisis 
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 76این روند در سال    ران، طبق آمارهای بانک مرکزی ای  نشان داده شده،  2-1  نموداردر    طور کههمان 

صعودی و نزولی خاتمی، بدهی خارجی روند  جمهوریریاست ییارد دالر کاهش یافت. در دورهمیل 12.6به 

افزایش رد دالر میلیا 23به  83وباره در سال میلیارد دالر کاهش و د 9به  79 طوری که در سال، بهه استداشت

 29 اًبا تقریب 86ال جی در سهای خارروند بدهی، جمهور شدسرئی 84نژاد در سال هنگامی که احمدی  .یافت

میلیارد دالر کاهش  22به حدود  89 تا 87های ه در سالخود رسید، در حالی ک اوج ینقطه میلیارد دالر به 

  7توجهی به ، بدهی خارجی ایران به میزان قابل 90ران از سال علیه ایالمللی بین  هاییمتحر هنگام باهم یافت.

میلیارد دالر  5چنان به همروند ریاست جمهوری روحانی، این  ی. در دورهردنزول ک 91ر در سال میلیارد دال

د میلیار 10و  95در سال ر میلیارد دال 8.5، 94در سال میلیارد دالر  7ر دیگر به حدود با ، وکاهش 93سال در 

 است. افزایش یافته 96در سال دالر 
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 ها آزادسازی قیمت 

بیست برابر  در بازار آزاد ، قیمت ارز اوایل این دههآغاز شد. در  هفتاد یدههآزادسازی بازار ارز از ابتدای 

سازی خصوصی مبنی بر  دولت  دولت رفسنجانی تصمیم  .  (Cammett, et al., 2015, 313)  بودسمی  خ ربیشتر از نر

قف  بخش خصوصی را متو یتولیدهای قیمت اکثر کاالبر اعالم کرد و دولت کنترل  شرکت دولتی راصدها 

ریال، با افزایش ید نرخ فت شدبه ا واکنش. در بودها با افزایش درآمدهای نفتی همراه قیمت کرد. آزادسازی 

یران و تسهیالت اعتباری بانک رکزی ابانک مهای وام ها، درآمدهای نفتی ایران نیز کاهش یافت.قیمت

  24متوسط  طوربهگیر تورم ایش چشماین امر منجر به افزکردند. میدولت را تأمین  ی، کسری بودجه تتجار

 .(Rakel, 2008, 94) رسید 1375 سال در درصد 50شد که سرانجام به  سال در درصد

به دلیل   هاروبرو بود: بحران تراز پرداخت  سیساا  ن چالشایران با چندی  23»پرسترویکا«ی با این حال،  

و  ندمل رسیدم به سطحی غیرقابل تحود آمد، بیکاری و توربه وج 73 و 72های سقوط قیمت نفت در سال

 ,Harris, 2013)  به وقوع پیوستن شهر بزرگ ایران  چندیدر    مردمی  اعتراضاتگونه که باالتر ذکر شد  همان 

های نشینی محدود از سیاستمجبور به عقب  ی مردمیگسترده  اعتراضاتاز ترس  دولت رفسنجانی .(51

ی لیبرالیسم اقتصادی زاگ« را برای ادامهگ ، دولت استراتژی »زینشینیدر پی این عقب  شد.تصادی  لیبرالیسم اق

 اً تحت ددمج، دولت رفسنجانی نرخ ارز را 1370 یهای خارجی در دههافزایش بدهی ی ه جنتیدر آغاز کرد. 

 ده است.عیت دشواری قرار دااعتبار ارزی در وض  لحاظر همچنین جمهوری اسالمی را از  این ام  ر داد.کنترل قرا

جتماعی را ت شدید ااعتراضا . این افزایشیافتند افزایش درصد 60ها حدود دادها، قیمتاین رخمد پسا

 
توسط  1987ز اصالحات اقتصادی که در ژوئن یک سری ااصطالحی روسی است که به ( که به معنای »بازسازی« است، erestrojkaP) پرسترویکا .  23

 .شودمعرفی گشت اطالق می، میخائیل گورباچف رهبر وقت شوروی،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%81
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از نو   ها راتعیین سقف نوسانات قیمت  اِعمال مجدد کنترل ارزی،، همراه با  خت. این امر باعث شد دولتبرانگی

ی لیبرالیسم هانتایج سیاستها، وه بر اینعال تورمی بر اقتصاد داشت.ی کاهش ارزش ریال تأثیر باب کند.

 به کاهش سطح زندگی عموم مردمها اینتمام شد. از مردم مد واقعی اقشار وسیعی آباعث کاهش در اقتصادی

نفسه موهبتی برای  فیلیبرالیسم اقتصادی،  ی مدافعانه به عقیدهیی کهاست؛ سیاانجامدمی  دست و کارگرتهی

سهم توزیع کار را کم ، سطح زندگیواقعی و  مزدهایکاهش  آنی پ درو  ،روند تورمی اقتصاد است. زیرا

فزایش گذاری ایابد و سرمایهمی   کاهش، مصرف  هدر نتیج  برد.باال میدر اقتصاد  را  ود(  رمایه )سو سهم س  کندمی

 (. 95-97 صص.،1387، )نعمانی و بهداد یابدیم

 گذاری در اقتصاد سرمایه 

اجرای این  از دیگر اهداف سیاست لیبرالیسم اقتصادی است. در پی  خلیادگذاری در اقتصاد افزایش سرمایه

  35به    65  سال  در  داخلی  ناخالص  تولید  درصد  25از   وسازساخت  در بخشهای دولتی  گذاریمایه، سرهاسیاست

غالمحسین کرباسچی، ،  1370ی  در اوایل دهه.  (Cammett, et al., 2015, 313)  افتافزایش ی  70  سال  در  درصد

طوری  به   ،ترغیب کرد  جاریساز توهای مسکن و ساختپروژه را به سمت  سوداگرانه    ییهشهردار تهران، سرما

از بازرگانان  ظت در برابر فشارهای سیاسی،افمحو  و کاربری زمین   بندیدر ازای معافیت از قوانین منطقهکه 

از شهری از سال وسر بخش ساختگذاری خصوصی دسرمایه  .بگیرد عوارضهزینه و  وسازکنندگانساختو 

  هیأت آنچه تاکنونی در یعنی  ـ بازسازیِ شهری لیر تأمین ماامروز دیگ ؛افزایش یافتبرابر پانزده  76تا  66

 ,Ehsani) شودمی شناخته به این شکل  ـ اندشکل گرفته آن اطرافهای ه رگراو بزهای تهران و خراش آسمان

2009, 29-30, in Harris, 2013, 53) .گام ثابت( همهای گذاری )به قیمت، کل سرمایه1370ی در اوایل دهه

  هایداری ناخالص داخلی در هزینه سرمایهسهم ی از افزایش قیمت نفت افزایش یافت. اقتصادی ناشبا رشد 
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 نخست، ی دو تغییر توأمان افزایش یافت:نتیجه  قتصادی نیز دری لیبرالیسم الیههای اوملی در سالناخالص 

عالوه بر این،   (.100،  1387بهداد،    وم، افزایش واردات« )نعمانی وی مصرف خصوصی؛ و دسهم هزینه   کاهش

از   ددرص  65  و  اشتغال  از  درصد  72  ی،صنعت   یافزوده  ارزش  از  درصد  73  های بخش عمومیشرکت،  70تا سال  

ز هفت سال  ن روند، پس ا. با وجود ای(Amuzgar, 1983, 140) تصاص دادندگذاری را به خود اخسرمایه

اقتصاد  بازیگر اصلی در عرصه  مچنان بنیادها( ه، دولت )و 1375سازی، در سال سیاست خصوصی کردن دنبال 

طبق  درصد افزایش یافت. 35د در حدو شدن،ان دولت به جای کم، تعداد کارکن75و  65های بین سال بود. 

 از  درصد  43  به  صددر 32گذاری بخش دولتی از  سرمایه  ،75تا   69های  ، بین سالنک مرکزی ایرانرهای باآما

سازی لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ی پیاده نخستین دهه در کلی،  طوربه . است یافته افزایش گذاریسرمایه  کل

سیاسی برای بخش  بازتر و فضای امر این .کرددرآمدهای نفتی رشد  شهمراه با )و بهرمند از( افزای ایران

ت و تجهیزات آالویژه در ماشین، به گذاری خصوصیرشد سرمایه   ردداری را که  انباشت سرمایه  فرآیندخصوصی  

  اندکی بر این فرآیند گذاشت ثیر لیبرالیسم اقتصادی تأهای یابد، تسهیل کرد. اما، پیگیری سیاست یبازتاب م

در بازار ی اقتصادی دولت  هاگیری در سهم فعالیتچشمو وصل توأم بود، و کاهش    زیرا که اجرای آن با قطع

  انجامید   ی نیروی کارفزاینده شدن  ی خصوصی به پرولتریزه افزایش میزان انباشت سرمایه   ن حال،ر نشد. با ایمنج

 (.99- 100، 1387)نعمانی و بهداد، 

 های دولتی سازی شرکت خصوصی  .2-3-2

اشاره تر پیش که  نانچ هم . است ینولیبرالهای سیاستمهم  هایویژگی  ای دولتی ازهسازی شرکت خصوصی 

( به سازندگید سرمایه داری، جناح پراگماتیست )تصااق یبورژوازی ایران و توسعه عفتأمین منامنظور شد، به 

ی های برنامه ؤلفهاز میکی  اد.را در دستور کار قرار د هازیاسرهبری هاشمی رفسنجانی، اجرای خصوصی 



 حامد سعیدی 

 

73 

به استثنای صنایع  شده )ولتی و ملی ام صنایع دواگذاری سه» بر  پافشاری رهگذراز  ـ ساله اول رفسنجانیپنج

های مجلس،  مرکز پژوهش مردم« ـ حذف و یا کاهش اساسی کنترل دولت بر اقتصاد بود )ه  ب مادر(  بزرگ و

شرکت  400حدود  سازیخصوصی سوی دولت مبنی بر از ای نامهصدور تصویب اجرای این طرح با .(1368

 ی واگذارشدههای شرکت  ارزش (، درمجموع، 1369-1373سازی )وصی اول خص یورهغاز شد. در ددولتی آ

سهام  ،77تا  74های دوم این فرآیند، بین سال یهزار میلیارد ریال بوده است. در دوره 1.7 بالغ بر یتدول

 لیون یتر  3.3  تنها،  76-77های  . مابین سال(Amuzegar, 2007, 60)ه است  رد ریال بودزار میلیاه  1.8واگذارشده  

 (. 1376 سازی،ریال از این سهام به بخش خصوصی رسیده است )سازمان خصوصی 

، اقتصاد ایران را یبپساانقالی نظام  در نخستین دوره  بنیادهای حکومتینظر به این واقعیت که دولت و  

ه  تواند بمی  و تقویت بخش خصوصی اقتصادی  صنایع بزرگسازی خصوصی اجرای داشتند،  لتحت کنتر

های سازی شرکت آیند خصوصینفع تأثیر عظیمی بر فرهای ذیبنابراین، گروه  ها منجر شود.ت آنتضعیف قدر

مزبور به فروش    یبنیادها  ی لیبرالیسم اقتصادی،های اجرا و به اقتصای ضرورت  یندآاین فر  دولتی داشتند. در طی

ریال محاسبه شده است میلیارد  62.2 که در حدود شان به بخش خصوصی رضایت دادند های داراییبخشی از 

(Amuzegar, 1993, 100). بنگاه   770از  که، دولت اعالم کرد ینولیبرال هایرای سیاستجا ی نخست در دهه

  به بخش خصوصی واگذار شوند قانون اساسی  44 اصل ق باتوانند مطابی کت مشر 391 و شرکت دولتی، تنها

(Harris, 2013, 51)  . 1377های  )مابین سال  رفسنجانی  ی، در دوره کنیدمالحظه می  2-2  ارودنم که در    همانطور -

ل مجموع ارزش کاز درصد  0.2میلیارد ریال بود که  3.5های واگذارشده تقریباً کل شرکت  رزش، ا(1370

 ست.هاواگذاری
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 1370هایایران طی سال  یهور جم  ریاست  هایدر دوره  یدولت  یواگذارشدههای  شرکت  تعدادو     سهام  ارزش  :2-2  شماره   نمودار

 1398تا 

 

شده  در دسترس نیست، شماره ذکر  سخا هایآمار و دادهدر  1380رشده قبل از سال گذاوا هایبا توجه به اینکه تعداد شرکت  * 

 گرفته شده است.( 51،  2013هریس )ی از مقاله ،رفسنجانیدر دوره  (391)

، سخامراجعه کنید و برای بقیه به  10، ص.1393 ،سخابه  1392تا  1370 های سالداده سازی ایران )برای: سازمان خصوصیمنبع

 جعه کنید(. محاسبات از نویسنده است.رام 2019 سخا، ؛2018 سخا، ؛11،ص.1394

(1370-1377)دوره رفسنجانی 

(1378-1384)دولت خاتمی 

(1385-1392)دولت احمدی نژاد 

(1393-1398)دولت روحانی 
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دوره ریاست جمهوری

(1370-1377)دوره رفسنجانی  (1378-1384)دولت خاتمی  (1385-1392)دولت احمدی نژاد  (1393-1398)دولت روحانی 
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 . 1398لغایت  1370هایطی سال دولتی یشدهذارواگهای ارزش سهام شرکت: 3-2 ه شمار نمودار

 

بقیه به سخا، مراجعه کنید و برای  10، ص.1393به سخا،  1392تا  1370های سال برای دادهن )سازی ایراسازمان خصوصی: منبع

 مراجعه کنید(. محاسبات از نویسنده است. 2019؛ سخا، 2018؛ سخا، 11،ص.1394

کمیسیون   یک گذاریشاخصیافت. براساس  تداوم نیز خاتمی یرهدو در دولتیهای سازی شرکت خصوصی 

توصیه  سیون  یاین کممالکیت دولتی دارند. همچنین،  ماندن در چارچوب  شرکت نیاز به    724ز  ا  128  تنهادولتی،  

با سسات مرتبط ؤو مبزرگ ی که توسط بنیادها یهای، از جمله شرکت فرادولتیبنگاه از هزار کرد که بیش 

، نمایاندمینیز    2-2  نمودار  که  طورآن  .(Khajepour, 2000, 577-98)  دنخصوصی شوترل هستند،  کن  تحتآن  

میلیارد ریال  27گذشته تقریباً به  یبا دورهدر مقایسه  واگذارشدههای ، ارزش سهام شرکت ی خاتمیدورهدر 

. عالوه ه استبود  374  مجموعاً  84ا  ت  80های  شده بین سالسازیهای خصوصی افزایش یافته است. تعداد شرکت

باقی میلیارد ریال  10تر از سقف ، ساالنه پایین 1370-1384های طی سالدر  ،سازیوصی خص فرآیند، بر این

 مانده است.
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که  ه،گیری افزایش یافتچشم طوربه 85واگذارشده از سال  های دولتیِشرکت سهامداد ارزش و تع

  عنوان به نژاد  ب احمدی نتخاو ا  دولتی،های  سازی شرکت خصوصی   د در موردقانون جدی  یاست با ابالغیه   انهمزم

در خصوص » 84در سال  جمهوری اسالمی رهبر یابالغیه  آمدپی  این افزایش .ر جدید ایرانهوجمرئیس

طبق این ابالغیه،   .بودو مادر یع بزرگ سازی صناخصوصی منظوربه « قانون اساسی 44های کلی اصل سیاست

فعالیت )شامل   را ندارد و موظف است هرگونه  44ارد صدر اصل  ج از موق فعالیت اقتصادی جدید خار»دولت ح

نباشد، حداکثر تا پایان  44وین صدر اصل برداری از آن( را که مشمول عناهای قبلی و بهرهاوم فعالیتتد

خصوصی و عمومی غیردولتی    های تعاونی والیت( به بخش ش فعکاه  درصد  20انه  ساله چهارم )سالیپنج   یبرنامه 

)از جمله   کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر»دولتی شامل  براساس این ابالغیه، بخش    (.1384،  سخاند« )اگذار کو

  فعالیت بازرگانی خارجی  معادن بزرگ )به استثنای نفت و گاز(، ،فت و گاز(دستی نبزرگ پایین  صنایع

و کشتیرانی«   واپیماییآهن، هو راه ، راهابراتمخر پست و کلیه امو، ، تأمین نیروی، بیمهبانکدار، خارجی

 جا(. د )همانباشمی

 یدربارهرا اساسی قانون  44های کلی بند ج اصل سیاست ج.ا. رهبر ،85 ماهتیرعالوه بر این، در 

اد ور دمنتشر کرد و به دولت دست  ولتی های دها و بنگاهیق واگذاری فعالیتلتی از طرهای غیردوبخش   یتوسعه

های تعاونی سهامی  شرکت های خصوصیبه بخش  44های دولتی مشمول صدر اصل از سهام بنگاه درصد  80»

مانند   تیفرادولمشمول بنیادهای دومی (. 1385، ایواگذار کند )خامنه  «غیردولتیهای عمومی عام و بنگاه

 ابالغیهاین  قوفه است.  نیادهای موو بنظامی    نهادهایوابسته به    یکارهای پیمانهای بازنشستگی، شرکت صندوق

طور که پورحسینی،  همان  (.1386،  تبدیل شد )وزارت تعاون    قانونمجلس رسید و به    به تصویب  86بهمن    8در  

های  قانون اساسی شرکت 44»به موجب اصل اخت، سازی، خاطرنشان سزمان خصوصی اسوقت رئیس کل 
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درصد   100حکومتی ندارند و باید    ییک که هیچ وظیفه  گروههای  کتگروه تقسیم می شوند. شردولتی به سه  

شان به بخش درصد سهام 80های گروه دو نیز باید حداقلذار شود. شرکت صی واگسهام آنها به بخش خصو

شان هامدرصد س 100وظایف حاکمیتی دارند باید  وه سه نیز که صرفاًهای گروصی واگذار شود و شرکتخص

  (.a1398 نیم،ند« )تس دولتی باقی بما

. تندتوجهی افزایش یافقابل زان به میهای دولتی سازی شرکت پس از ابالغ این قانون جدید، خصوصی 

تی برای  موفقی عنوانبهتا از آن  دکنسازی را تسریع خصوصی به دولت احمدی نژاد اجازه داد سیاست امر این

. براساس به صورت قانون درآورندآن را  ه بودندن نتوانست پیشیهای دولت که  امری ؛کار گیردخودش به 

های کلی سیاست  ابالغو پس از  84توان دریافت که از سال ، میشده نشان داده 2-3 نمودارکه در  ییهاداده

مطابق  اند.پیدا کرده سرعت و شدت بیشتری  دولتهای سهام شرکت  واگذاریی، روند ون اساسقان 44 اصل

میلیارد ریال از   هزار و ششصدسی  ، در مجموع84تا   70، یعنی از سال  ابالغیهن  ، پیش از ای2-4  ودارمن  هایادهد

تا  70از سال  هااریواگذدرصد از کل  2بود که فقط  واگذار شدهبه بخش خصوصی  دولتیهای سهام شرکت 

هام میلیارد ریال س 1.538.278سو، به این 86این درحالی است که از سال . دهدرا به خود اختصاص می 98

های سازمان براساس داده دهد.را تشکیل می این انتقاالت کل از درصد 98 رفتههمروی شده است که واگذار

،  92تا  84های ( در طول سالاز آن  ییا جزئکامل  طور به)واگذارشده های سازی، تعداد کل شرکت خصوصی 

نژاد  احمدی یدر دوره ی دولتیهارشدواگذهای شرکت و هاراییدا که دهداین نیز نشان میبوده است.  653

نفت، مواد   هایحوزه به  عمدتاً هاواگذاریعظیم  حجم . این سته ابود پیشینهای کابینه مراتب بیشتر از به 

ر های واگذارشده دارزش این شرکت. (Harris, 2013, 56)ه است ق و ارتباطات راه یافتات، برشیمیایی، فلز

 813شده از سازیهای خصوصی لیلی ساالنه، ارزش شرکت ه است. براساس تحمیلیارد ریال بود 1.314حدود 
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و تقریباً  1386 در سالمیلیارد ریال  158، 1385رد ریال در سال میلیا 31به بیش از  1384یال در سال میلیون ر

 بنگرید(. 2-3 نمودارافزایش یافته است )به  1388میلیارد ریال در سال  255

قانون  44 اصلکلی های دولتی قبل و بعد از ابالغ سیاست های سهام شرکت واگذاریِ ای ارزش مقایسه: 2-4 شماره  نمودار

 .اساسی

 

تعداد »،  سازیوقت سازمان خصوصی س  ، رئینهزنگ  د حیدری کر  رضا  (، غالم1388به گزارش خبرگزاری مهر )

را نیز   88تا  84ی از سال های دولترقم واگذاری »نین مچه وذکر  «شرکت  270های واگذار شده را شرکت 

 89این روند در سال کشیده شده،  به تصویر 2-3 ودارمنکه در  طورآن  اعالم کرد. «هزار میلیارد تومان 63

میلیارد ریال و  134به  91و  90در سال  ،به ترتیب مجدداً،ریال رسید و  میلیارد 77.9و به  افت شدیدی کرد

 464.6با ارزش  92ها در سال سازیفرآیند خصوصی توجه در ش قابلریال افزایش یافت. افزایارد لیمی 130

 خود رسید. اوج یبه نقطهمیلیارد ریال 

نشان   2-2 نمودار. بودهمراه  یلتدوی هاسازی شرکتروحانی با کاهش خصوصی  بر سر کار آمدن

ها کل این شرکت   زشار  اند.خش خصوصی واگذار شدهب  به  شرکت دولتی  343  ی زمانیبازهدهد که در این  می

30.608 ; 2%

1.538.278,0 
; 98%

ارزش به میلیارد ریال

قبل-1370-1384

بعد-1385-1398
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  مقطع از  بیشتراما  ،نژاددوران احمدی  هایرقم واگذاری تر از که بسیار کم همیلیارد ریال بود 224

میلیارد ریال و در  51به  93شده در سال های واگذارشرکت ارزشجمهوری رفسنجانی و خاتمی است. ریاست

سازی طی سال شده توسط سازمان خصوصی واگذار های بنگاه  آمار کاهش یافت. الریمیلیارد  37به  94سال 

به  فرآینداین . (1395سخا، است ) بودهمیلیارد ریال  49 تقریباً نارزش آ که بوده استشرکت  163 ،1395

و  97 یال در سالمیلیارد ر 38.9به  با افزایش دوباره، کاهش یافت و 96در سال ل در سال یارد ریلیام 15.4

 را ببینید(. 2.3 نموداررسید ) 98ل میلیارد ریال در سا 32.2

 سازی خصوصی فرآیند ر  د  حکومتی دخالت نهادهای نظامی و بنیادهای  .3-3-2

 ی مزایده جای به ، به دولتیهای زی شرکت اسجمهوری رفسنجانی، اجرای خصوصی ی نخست ریاستدورهدر 

قانونی   مجلس، 75و  71 هایخالل سالرت گرفت. در صو نفعهای ذی وهمستقیم با گر یبا مذاکره  ،عمومی

واگذار  حکومتوابسته به  اعوان و انصاربه ا ر های دولتیشرکتتا داد تصویب کرد که به دولت اجازه می

شده واگذارشرکت    331نیمی از    ،73تا    68های  خریداران، طی سال  ماهیتدرخصوص  .  (Rakel, 2008, 94)کند  

 . (Muradi, 2005, 190)اند داده شده( مستضعفان و جانبازانو بنیاد  شهید)مانند بنیاد  تیفرادولیادهای به بن

  خصوصی   به بخش  تهگرفانجامهای  واگذاری ، ارزش کل  94تا    80، از سال  داده  نیز نشان  2-1  طوری که جدولبه 

 18میلیارد ریال )  261باً  ریتقی«  خصوصی واقعسهم »بخش    ،میزان  است. از این  بودهمیلیارد ریال    1.416  بالغ بر

 .اختصاص یافته است  «سهام عدالتبخش »ه  ب(  درصد  21میلیارد ریال )  300، در حالی که بیش از  بوده(  صددر

ها به در مقابل، ارزش واگذاری، واگذار شدهولتی« رد دیون د در ازای »( درصد 14میلیارد ریال ) 200 اًحدود

میلیارد  656 بیش از ،اسالمی هوریمجوابسته به  نهادهای دیگر تی وعمومی غیردول یانهادهنهادهای نظامی، 

د دهنشان می ها واقعیتاین  است. 94تا  80های ا در طول سالهاین واگذاری از کل درصد  46 که هریال بود
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 بهرمندیبیشترین    حکومتوابسته به  نظامی و    سساتؤ ، مهای دولتیشرکت   سازیخصوصی د  ینآکه حتی در فر

 (.22، ص. 1394)سخا،  نداهبردرا 

 94لغایت  80ای هواگذارشده طی سالهای ، ارزش و سهم شرکتماهیت خریدارانتبیین : 2-1ماره ل شجدو

 )ارقام به میلیارد ریال(

 

بخشی از اقتصاد دست یک »   جمع فعاالن اقتصادی گفته بود:ها در  سازیروند خصوصی   یباره حسن روحانی در

 ایلنا)  ت«سازی نیس خصوصیدادیم، این اقتصاد و    ه یک دولت با تفنگ تحویلتفنگ بود که آن را بدولت بی

اگر اطالعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، »  :با کنایه به سپاه پاسداران گفته بود  93آذر ماه  همچنین    .(1396،  

این  (.2017، ولهدویچه« )دشونو سلمان هم فاسد می یم ابوذرا جمع کنجروزنامه و خبرگزاری را همه یک

کارکرد  در هر گام روحانی . ی عمل بپوشاندمه اجو به آن نتوانست چندان دوام بیاورد  هافاظیل و مواضع

برخالف   .استعمل کرده جمهوری اسالمی سازوکار قدرت در و اقتصادسیاسی در چارچوب منطق اش دولت

اتی که راجع به گفت: »من آن شایع ا فرماندهان سپاهروحانی در نشست ب 94اوایل سال  رداش، مواضع قبلی 

** سایر جمع کل رد دیون انتقال  

سهام اصل  

بخش خصوصی  سهام عدالت

 »واقعی« 

 کل

419،416،1  433،656  951،197  300،804  261،231 از  زش سهام واگذارشدهرا 

4139ا ت 1380 سال  

100%  46%  14%  21%  18% * سهم از کل   

 باشد.می هادرصد ارزش واگذاری  13،9جی و ترجیحی، س از کسر واگذاری تدریصی پخصو ذاری به بخشارزش واگ *

 و ... است حکومتی بنیادهای دولتی، ل نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیرسایر شام** 

 (22، ص. 1394سازی )سازمان خصوصی: منبع

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/503574-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند؛ سپاه رقیب مردم نیست؛  م، که می ندار قبول شود را اصالً سپاه مطرح می 

های ز باید پروژه سپاه امروکرد که »  تأکید، وی  بنابراین(.  1396،  میزان« )سپاه رقیب بخش خصوصی هم نیست

 (.2013، ولهدویچهگیرد« )عهده ب ش خصوصی توان آن را ندارد برمهمی که بخ

ی در زمینه  ویژهبه اقتصادی،  لیبرالیسماجرای دهه از  سه، پس از گذشت میداد نشانهمانطور که 

ترین اصلی  عنوانبه چنان هم  ی فرادولتیهای وابستهایران و بنیاد، دولت دولتیهای سازی شرکت خصوصی 

ت دولکه های ما ه و فرضی ینظر مبانی است بر یدی أیت امرکنند. این عمل می  یاقتصاد ی در حوزه  انبازیگر

زمان نهادهای حکومتی و  را با تقویت هم  های لیبرالیسم اقتصادیاجرای سیاست  مرکانتیلیستینوگرای وسعهت

پتروشیمی  مرکز مثال، دولت بخش بزرگی از سهام شش  طوربه برد.به پیش می  نظامی در سپهرهای اقتصادی

واگذار کرده است  تگی سپاهبازنشس  ، صندوقتا(اعی نیروهای مسلح )ساتامین اجتمزمان به ساو نیروگاهی را 

(Maloney, 2015, 334).  ،درصد  95» اعالم کرده بود: 88سازی در مرداد ماه سال سازمان خصوصی همچنین

)ساتا( واگذار   اعی نیروهای مسلحسازمان تامین اجتمبابت رد دیون به    یالمللبین  یهااز سهام شرکت نمایشگاه

 ی به وزیر امور اقتصادی و دارای ینژاد با ابالغ دستور ی حمد ا، »هامخالفتز موجی ای . اما در نتیجهشده است

 88در شهریور ماه سال که برانگیز گر از موارد بحثدی یکی (.b1392« )تابناک، ابطال معامله را صادر کرد

توسط   میلیارد تومان، 7800، به ارزش نراکت مخابرات ایدرصد از شر 51 خبر خریداری که بود این رخ داد

بر اساس گزارش   .(Maloney, 2015, 334)منتشر شد    است(سپاه  یک کنسرسیوم تحت کنترل  )که    اعتماد مبین

درصد زده و نیم ، »تنها سیسازی در ایرانروند خصوصی  یدرباره 89ایران در سال  سمجل یکمسیون ویژه

دولتی واگذار شده است. ای شبههبوده و بقیه به شرکت  “حقیقی” کنونتا  84سال  سازی ازروند خصوصی 

قواعد های نظارتی قرار دارند و نه دولتی نه تحت حاکمیت و نظارت دولت، مجلس و دستگاههای شبه شرکت 
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 ها، ازاین واگذاریدرصد  86گزارش  ... بر اساس اینکنند. پذیری بخش خصوصی را رعایت میرقابت

خصوصی یا  ی شبه واژهی علی آلفونه، » به گفته . «تدولتی بوده اسهای شبه شرکتبه  ولتیهای دشرکت 

ست به سپاه پاسداران و سازمان ای اشود، کنایههای مجلس از آن استفاده میتر در گزارشدولتی که بیش شبه

ها، بانک»شامل  افزون بر این، مؤسسات فرادولتی(. 1390، ه ملتخان؛ 2010وله )دویچه «اجتماعی  تأمین

های ، صندوقت، بنیادهای موقوفاحکومتوابسته به    هلدینگیگذاری و  های سرمایههای نظامی، شرکتشرکت 

، رئیس کل سازمان 98ر اردیبهشت ماه سال د .(Harris, 2013, 46) شوندمی «بازنشستگی و سهام عدالت

ی  لتی خیلبخش دو ،که »بخش خصوصی در ایران خیلی کوچک و در مقابل ، خاطرنشان کردیسازخصوصی 

بنگاه   900بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود  2000»از مجموع وی اعالم کرد:  بزرگ است«.

اختیار  نیز همچنان دربنگاه  600را که دولت در آنها سهام داشته به بخش خصوصی واگذار شده اند؛ حدود 

ها و یا در دیگر شرکت  که یا منحلد انشرکت تعیین تکلیف شده 500هستند و در این بین هم حدود دولت 

 (.a1398ادغام شده اند« )تسنیم، 

 داری ایران شد،منجر به تحول مهم در ساختار اقتصاد سرمایه ینولیبرالهای سیاست سازیپیاده گرچه 

در راستای  .باقی مانده است تغییربدون اقتصاد تا حد زیادی ی حوزهر قدرت دولت دپیکربندی اساسی منتها 

جمهوری اسالمی به جای تقویت و تحکیم بخش   یسم،نولیبرالهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و  اجرای سیاست

یق را از طر ساختار اقتصادازی بازس، استراتژی های سیاسیافتراقات در میان جناحرغم برخی علیخصوصی، 

دنبال کرده   نظامینهادهای فرادولتی و دولت و  یگسترده وراستمرار حض به موازاتبخش خصوصی ی توسعه

سازی انباشت ی در راستای بیشینه اقتصاد به بازسازی تا دهدمی به دولت امکان این را  استراتژیاست. این 

 ی هاحکومت و منابع گروهبقای  زوماتلم عنوانبهاقتصاد را  برلت دو کنترلبپردازد و در عین حال، سرمایه 

https://www.icana.ir/Fa/News/186496/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-44-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-44-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-44-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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نشان دولت ها مختصات سازوکارهای اقتصادی و سرشتاین  .استمرار ببخشدجمهوری اسالمی  نفع در حفظ  ذی 

 رد.و کماکان ادامه دا است ی ظهور رسیدهشمسی به منصه شصت ی از اواخر دهه مرکانتیلیستی هستند که نو

اقتصادی در دوران  الیسمبرلیظامی در اقتصاد از زمان آغاز ی نیروهای نحضور و مشارکت فزاینده

 نژاد شتاباحمدی   فرماندهیخاتمی گسترش یافت، تحت  ی  که در دوره  ظهور کردنی  اریاست جمهوری رفسنج

پس از »دوران سازندگی«  . دخالت سپاه در اقتصاد ازیافتاستمرار روحانی  یگرفت و در دوره آوریسرسام

برای آغاز شد ) غیرهساز و صنایع نظامی، جاده، سدها و ورد، بخش ساخت تأمین مالی خُی هاجنگ در زمینه 

های پیمانکاری  شرکت   پررنگحضور  الزم به ذکر است که    چهارم مراجعه کنید(.  فصلبه  شرح و تفصیل بیشتر  

که   نظر قرار گیرد محمط   اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی  یتوسعه فرآیند    آمدپی سان  یستی به سپاه در اقتصاد بای

  عنوان بهدولت جمهوری اسالمی را  تساخو هم  دهی اقتصادیو سامان جتماعیاهیت نیروهای ادر آن هم م

 ، داریی غیرهژمونیک سرمایه تری از یک جامعه ، بر بستر وسیعمرکانتیلیستینودولت  یک  از    مشخص  یک شکل

 داد. غور و تحلیل قرار ردمو

 گیری نتیجه  .4-2

دومین سپاه در اقتصاد در  مرتبط با حضورهای اقتصادی و سیاسی مؤلفه و بررسی سازوکارهاه در این فصل ب

تر با ارتباطی گسترده در  در اقتصاد سپاه جایگاهو  نقش  پژوهیدن و تحلیلپرداخته شد. با  یپساانقالب ی دوره

ی آستانه تماعی هژمونی در ن اجسپاه محصول بحرا تأسیسکه  انددادهایران، نتایج نشان سیاسی  اقتصاد ساختار

 .زاده شد از زهدان چنین تحوالتی  کهاست  انقالب و بعد از آن

 ردم کارگر و زحمتکشای مـ طغیان توده یهای مترقجنبش در مقابلابزار نظامی عنوان یک سپاه به

های  اومتو مقشورش  چپ و سوسیالیستی،  های  شوراهای کارگری، گروه  و استبداد، جنبش برای رهایی از ستم  
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ایفا کرد. با وجود  نظام جدیدهای پایهنقش مهمی در تحکیم  در اقصی نقاط ایران ـ خواهانهتنیکی و آزادی اِ

ی وابسته« از طریق  »توسعه سویبه تارژیم را وادار کرد  1360سیاسی و اقتصادی در دهه  های، بحران این

اقتصاد دخالت داده شد   به فرآیند »بازسازی«سپاه  ی آن،  هبردارد که در نتیج  امگ  ینولیبرالهای  سیاستاجرای  

 هایش پرداخت. و به گسترش فعالیت

 ازجمهوری اسالمی ساخت دولت ، تحول بندی شده بودتحلیلی صورتدر مبانی نظری و همانطور که 

ی اقتصادی راتژاست  اتخاذ  بود با  همراه  ،مرکانتیلیستینوگرای  دولت توسعهشکلی از  به  ک دولت کورپوراتیستی  ی

 سریع اقتصادیهای تعدیل سو، رژیم برنامهاز یک ، تا از این طریق به دو هدف مهم دست یابد.از باال به پایین

کردن ارز و در نرخی ( تک1شامل )، که سازی کردپیادهالمللی مؤسسات مالی بین هایدستورالعملرا مطابق با 

(  3ل قیمت و سوبسیدها؛ )ترگیر کن( حذف و کاهش چشم2رخ ارز شناور )ریال(، )گرفتن سیستم نپیش 

های  نابرابریتشدید  ،  کمرشکنتورم  دی  اهبری راین پروژه آمد  پی   های دولتی بود.های شرکت سازیخصوصی 

سهام از ای ، بخش عمدهها. عالوه بر این در گوشه و کنار کشور بود  اجتماعی اضاتاعتراجتماعی و به تبع آن 

 نظامی  نهادهاینفع اعم از  های ذی و گروه   به حکومت  وابستهنهادهای  دولتی به دامن  های  ت شرک  یواگذارشده

گر تداوم شاناین روند ن .سرازیر شد فرادولتی، بنیادهای در بخش عمومی ، مؤسسات غیردولتی)همچون سپاه(

ـ بر اقتصاد  یلیستی انتمرکنودولت اصلی  هایکارویژه از یکی عنوانبه ـ  آن یتابعه کنترل دولت و نهادهای 

از سوی  بخشد.استمرار میجامعه  ابعاد مختلف خود بر مستقیمتسلط و نظارت به که به موجب آن دولت است 

های سیاسی درون جمهوری  بین جناح ه قفوبیه تا رقابت دیگر، عدم وحدت و یکپارچکی دولت موجب شد

ها و در نتیجه، جناح . به جریان بیفتدادی قدرت سیاسی و اقتص کسبای تصرف منابع دولت و اسالمی بر

دامنه   کنند و بر تقویت و تضعیف بازی می سپاه در اقتصاد  شدنِدخیل بر روند گرانه نقش میانجی ها بندی دسته
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  ، حکومتیهای درونبندی دسته بین    اقافتررغم رقابت و  علی ،  وجود اینبا    گذارند.تأثیر میها  این دخالتو حجم  

تقویت سازوکارهای ، اقتصادیو رشد  سیاسی برای دستیابی به توسعه های همه جناح خیر، ی اه سه دهدر طول 

 درپی ریاستپی های ی دورهو در طول همه یتماح ینولیبرال هایاز سیاست، داریسرمایه های مناسبت

اقتصاد را موهبتی برای    سازوکارهای لیبرالیسم اقتصادی  ااند، زیرکرده ، آن را پیاده  جمهوری، هر کدام به شکلی

شایان ذکر است که به   کنند.دانند و از آن پشتیبانی می بقای حکومت می مین ضتو جامعه، و در تحلیل نهایی، 

اسالمی  ری، جمهوری های ساختا انتضادها و بحرمرکانتیلیستی، به دلیل نوی دولت گرایانه گرایش توسعهرغم 

و فساد افسارگسیخته در تمامی تار و پود  و  تاکنون ناکام مانده استی اقتصادی در دستیابی به رشد و توسعه 

 این نظام ریشه دوانیده است.

اقتصاد سیاسی ایران دارد. به   و تحوالت شکی نیست که درآمدهای نفتی نقش اساسی در توسعه

. در نتیجه،  تمتکی بوده و هس به درآمد نفت  های دولتی تمامی کابینه اقتصادیِ ی توسعه  هایخصوص، برنامه 

برای جذب    یاصالحهای  سیاست ، دولت ایران برخی  یاقتصاد  های لیبرالیسماجرا درآوردن سیاستبهدر راستای  

تفحص و از این رو، کرد.  در دستور کار قرار داد و عملیاتیگذاری خارجی در بخش باالدستی نفت سرمایه

اقتصادی  ـعوامل سیاسی  و نعت از سر گذراندهکه این ص تغییراتی نفت،صنعت ساختار  در رابطه با تحلیل

 واکاوی مورد    یدر فصل بعدرا  داخلی در صنعت نفت و گاز    مسلطپیمانکار    یک  عنوانبه دخیل در ظهور سپاه  

 یم داد. قرار خواه

*** 
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 صنعت نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران  یاه و توسعهیگجافصل سوم: 

 

 مقدمه .1-3

یند تحوالت سیاسی و اقتصادی ایران نقش کلیدی ایفا کرده است، درک  فرآدر  صنعت نفت کهیننظر به ا

در راستای  تی که و تحوال این صنعت دهیکارویژه و سامانو تحلیل  بازنماییساختار قدرت در ایران بدون 

  ، صادیقتا  سوی لیبرالیسمیافتن بهسوقویژه  ، بهاز سر گذرانده  پساانقالبی  در دورهاقتصاد سیاسی    هایدگرگونی 

ترین اقتصادهای نفتی جهان است، بدین معنی که درآمد حاصل از  غیرقابل تصور است. ایران یکی از بزرگ 

ذخایر  ترینیکی از بزرگ ، ایرانبرآوردها فسیلی نقش اساسی در اقتصاد سیاسی ایران دارد. طبقانرژی منابع 

ساختار قدرت اقتصادی و سیاسی را در  یوپلتیکئژ ییگانه  این موقعیتِ دارد. نفت و گاز جهان را در اختیار

و  ، طبقاتبرای کنترل و توزیع منابع موجود توسط دولت رقابت و نزاعکند که در آن ایران پیکربندی می 

 یابد.بازتاب میی این صنعت توسعهتاریخیِ و روند یان این نیروها ی مطه در راب ،نفعهای ذی گروه

ساختار صنعت نفت و   بازنماییِ گیرد: یکم،هدف را پی می  دو فصل ، ایننظرگاهبا عزیمت از این 

 ی در نتیجه  ساختاری در این صنعتهای دگرگونی  پژوهش درو  تر از همه، تحلیلمهم ، و دوم وگاز ایران

مرکانتیلیستی، که  نو  یگراوسعهلت تکورپوراتیسم دولتی به دوجمهوری اسالمی از    اقتصادسیاسیِ   ساختارل  حوت

  حوزه در این  (های پیمانکاری داخلیو دیگر شرکت ) سپاه یزیرمجموعه های ریج منجر به ظهور شرکتدتبه 

جایگاه صنعت نفت و گاز  یرد:گمبنا قرار می در این فصل فرعی دوم این موضوع، سؤال  یدنبرای بررس .شد

  ت شده است؟ورود سپاه در این صنعمنجر به  لی در اقتصاد سیاسی ایران چگونه است و چه عوام
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ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی  سازوکارهای  استداللی که من مطرح خواهم کرد مبتنی بر  

مسلط بود، صنعت نفت و   57 نقالبس از ااول پ یدر دهه شکلی از کورپوراتیسم دولتیاست. از آنجایی که 

  ی گرا دولت توسعهلی از شک به تحول این ساختاررورت شد. ضرل می گاز توسط دولت متمرکز و کنت

از  :اساسی به دو هدف دستیبابیبرای  ینولیبرالهای اقتصادی با پیگیری سیاست بود مرکانتیلیستی همراهنو

و  گذاری خارجیبرای جذب سرمایه صنعت انرژی به بازسازی ساختاریِ تا بودهش سو، دولت در تالیک

 ، دولت به موازات چنین راهبردی. بپردازددستی نفت در بخش باال یالمللی نفتهای بینت شرک دادن مشارکت

کی  تم  و نزدیک به حاکمیت   داخلی  ی پیمانکار  هایشرکتبه    ی این صنعت،توسعه  فرآیند  کنترل خود بربرای  

با سویی ستی در همبای عرصه،این  عنوان بازیگران غالب درسپاه بهبه های وابسته . ظهور شرکتبوده است

تواند کنترل خود را بر  ، روشی که دولت با توسل به آن ب شود لحاظدولت ی باالاز  ادیِتعدیل اقتص استراتژی

ته  های پیمانکاری )شبه(خصوصی وابس شرکت . در این فرآیند، سپاه، همچون دیگر  مین کندضتأمین و ت  اقتصاد

و  نشد بندی جناح دیگر، نظر به از سوی کنند.می دولت در اقتصاد عمل «بازوی دراز»عنوان به ، به حاکمیت

های سیاسی بین جناح   کشمکش ،  مرکانتیلیستی است(نوگرای  دولت توسعهکه ویژگی  )فقدان یکپارچگی دولت  

 داخلی  یپیمانکار های شرکت مشارکتو  مداخلهتضعیف /در میزان تقویت انیاوفرتأثیر  حکومتی و نخبگان

 صنعت دارد.این در 

به ساختار صنعت  3-2شود. بخش به شرح زیر سازماندهی می ی این فصلشدهبندی های صورت استدالل

سهم درآمدهای    ؛ایرانمنابع انرژی در    حجماست:    مؤلفه، که شامل سه  پردازد انرژی در اقتصاد سیاسی ایران می

بازسازی   3-3بخش    در گام بعدی،یت بخش انرژی ایران.  نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران؛ و مالکیت و مدیر

 این صنعت را  به نسبتسیاسی  های  هها و نخبرویکرد جناح  ،لیبرالیسم اقتصادیانرژی به الگوی    صنعت  رساختا
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در  های تعدیل اقتصادیضرورت گیرد:د الیه را در بر مینچ این موضوع  دهد.مورد بحث و تحلیل قرار می

های شرکت  ؛گذاری خارجیجذب سرمایه به منظور »بیع متقابل«قراردادهای  تدوینه و ارائ ی؛بخش انرژ 

و ظهور  ؛هاآن  به وابسته عناصرو  حکومتیدورنهای ها با جناحو روابط آن  ی شرکت ملی نفت ایرانتابعه

. سیاسی در این صنعت  یهاو نفوذ جناح   ،سپاه  یزیرمجموعه های  شرکت جمله  از  ،داخلی   یکارپیمانهای  شرکت 

 نیم.رسابه پایان می رمختص  گیرینتیجه یک را با  فصلاین ، سرانجام

 ساختار صنعت انرژی درون اقتصاد ایران  .2-3

 نفت و گاز خایر ذ .1-2-3

جهانی نفت و   ی است، به این معنی که ذخایرژئوپلتیکذخایر نفت در جهان یک موضوع  سرشت و موقعیت

طبق ،  دهی شبازنمای  3-1  نمودار  گونه که درآن.  واقع شده است  دریای خزر  یو منطقهدر خاورمیانه  اً  گاز عمدت

نفت )اوپک(   یکشورهای صادرکننده سازمان جهانی نفت در  یشدهتذخایر اثبا درصد 80تقریبا  ابرآورده

. (OPEC, 2018, 26) واقع شده است )غرب آسیا( خاورمیانهی منطقهاز آن در  درصد 65 متمرکز و تقریباً

 درصد   60منابع طبیعی تقریباً    ک جهانی، بانرد  است. طبق برآو  عظیمسهم ایران از این ذخایر نفت و گاز بسیار  

بیعی را ثروت طاز کل درصد  73دهد. همچنین، ذخایر نفت و گاز طبیعی کل ثروت در ایران را تشکیل می

اقتصاد ایران به این ذخایر،   ازحدبیش ابستگی با توجه به و. (Karshenas & Malik, 2012, 115) زندرقم می

 بسیار مهم است.یران ژی اانرعت ساختار صن حلیلو ت توصیف
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ست  به پیواست ) جهان یشدهنفت خام اثبات  یذخیره ی دارنده چهارمین    یدر رتبهموقعیت منابع انرژی ایران 

I )میلیارد بشکه تخمین زده   58ذخایر نفت خام ایران  ، 57انقالب  خالل تحوالتتاریخی، در  لحاظ. از بنگرید

 بود.را به خود اختصاص داده اوپک  درصد از 13ایر نفت خام جهانی و ذخ از درصد 8تقریباً شده بود که 

دخایر میلیارد بشکه  157.2، ایران 1397در سال  ،مریکا اطالعات انرژی آ یاداره جاریِ برآوردهایبراساس 

این  با. (EIA, 2019, 4)از ذخایر جهانی نفت خام است  درصد 10نزدیک به  د که تقریباًدر اختیار دارنفتی 

برابر  شمسی    95و    94های  در سالنفت ایران    یشدهاثبات  ذخایر   ،( BP)  حال، براساس برآورد بریتیش پترولیوم 

 .(BP, 2017, 12)بوده است میلیارد بشکه  158.4با 

، 1360در سال  قرار دارد که  دوم جهان    یدر رتبهپس از روسیه،  ،  رانی گاز طبیعی ایشدهذخایر اثبات

 اوپک و یشدهکل ذخایر گاز طبیعی اثباتاز  درصد 44با  ؛( تخمین زده شدTcfفوت مکعب )ن تریلیو 490

ست که تقریباً تریلیون فوت معکب ا 1.191، این ذخایر جاریرآوردهای . مطابق بدرصد از ذخایر جهانی 16

است که اینج لبجا . (EIA, 2019, 3) گیردرا در بر می گاز طبیعی جهان  یشدهاز ذخایر اثبات ددرص 17

تریلیون متر مکعب   33.5رفته  هم، روی که ذخایر گاز طبیعی ایرانگزارش داد    2018بریتیش پترولیوم در سال  

 (.رد بشکهیلیاه مبشده )نفت خام ثابت ریذخا موقعیت. 1-3شماره  نمودار

 

 OPEC (2018): منبع
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رو می دهد و از اینان را به خود اختصاص از کل ذخایر گازی جه درصد 18این حجم  شود کهمی  برآورد

 .(BP, 2017, 26) ذخایر گاز جهانی است یبزرگترین دارنده 

درصد از ذخایر   10خلیج فارس، تقریباً  میدان گازی پارس جنوبی، واقع در    بر اساس برآوردهاافاً،  ضم

از  تریلیون متر مکعب  14یباً این میدان گازی تقر ایرانِ  بخش متعلق به  ،بدین ترتیب. ستدارازی جهان را گا

از ذخایر درصد    7.5د. این تقریباً  دهمیعانات گازی را در خود جای  کعب  مترممیلیارد    18ذخایر گازی و حدود  

 (.1399، پارسگاز  نفت و) دهدگاز جهان و تقریبا نیمی از ذخایر گاز ایران را تشکیل می

 سهم درآمدهای نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران  .2-2-3

گی  ستوابی  در نتیجه  روکند. از اینمیرا تأمین  دولت    یاز بودجه  عظیمیموجود در ایران بخش  ذخایر  نفت و  

این صنعت ، همیشه در برابر تحوالت مربوط به )نفت و گاز( فسیلی تصاد سیاسی ایران به منابع انرژیاق

که منبع با توجه به این .  دی داردهای کالن اقتصاسیاست  برخود تأثیر مهمی    یبه نوبه   که  پذیر بوده استیب سآ

مستقیماً آن    تولید نفت، صادرات و قیمت  هایب، فراز و نشیمتکی استدولت عمدتًا به درآمد نفت    مالیتأمین  

درصد از  5تولید نفت ایران معادل  (2016ش ) 95در سال طبق برآوردها،  گذارد.درآمدهای ملی تأثیر می  بر

همان  که ایران در    برآورد شده. همچنین  ه استبزرگ نفت بود  یتولیدکننده کل تولید نفت جهان و چهارمین  

 ،مصرف داخلی، نفت و گاز طبیعی  در رابطه با.  (BP, 2017)ه است  گاز در جهان بود  یسومین تولیدکننده سال  

 اند.دادهرا تشکیل  95از کل مصرف انرژی اولیه در سال  درصد 67 و 30نزدیک به  ،به ترتیب

  40حدود  95تا  85های که بین سال ـ ایران در داخلی  یمصرف انرژی اولیه  مستمر صعودبه دلیل 

گاز طبیعی  یبه یارانهدولت ایران به مرور زمان (، 3-3و  3-2 نموداراست )نگاه کنید به یافته  یشافزا درصد

 ,Bina)  رده است  ( روی آوLPGگاز مایع )، نفت سفید و  نفت سیاه  مصرف  ینیهش و درنهایت جایگزبرای کا
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د ش 93تا  89های ن سالبی، گاز طبیعی و برق های داخلی نفتاین سیاست منجر به افزایش قیمت . (73 ,2017

(EIA, 2019, 2) . و درآمدهای نفتیری به های جاکاهش وابستگی هزینه »اقتصادی از این تعدیالت هدف ، 

  .(Farzanegan, 2010, 1056) بود«مانند مالیات ها از طریق منابع غیر نفتی این هزینه  تأمین

روابط بین تولید نفت،  ، شدهرش ازگ 3-4و  3-2 نمودارکه در  طبق آمارهای بانک مرکزی ایران

 مالیوضعیت تأمین  پذیریِ، آسیبنمااست. این درآمدهای دولت سطح همتقریباً آن  تغییر قیمت و صادرات

از جمله تولید، تغییر قیمت، گوناگون )درآمدهای نفتی توسط عوامل  ی  مترقبه یرهای غدولت را در برابر شوک 

از کل  درصد 80متوسط  طوربه کشد.به تصویر می ( رادر این حوزه لیملو تحوالت بین ال نفت بازار صادرات

 شود.از کل درآمد دولت از منابع نفتی حاصل می  درصد 55و  صادرات ایران

تأثیر اعتصابات   ی، در نتیجه 57های  خالل سالارائه شده، در    3-5و    3-4های  نمودار ر  که د  گونههمان 

میلیارد دالر   19.2( به  1356میلیارد دالر )  21.7از    ، درآمد نفتآن  ولیدت  کارگری در صنعت نفت و اختالل در

 59های  سالیارد دالر در میل  10میلیارد دالر به    11.7کاهش یافت. درآمدهای نفتی به ترتیب از    1357در سال  

ها لسادر همان  درصد 59به  67 درآمد دولت ازسهم نفت از خود را در کاهش  رونداین نزول کرد.  60و 

 20و  61میلیارد دالر در سال  18.6ت، درآمدهای نفتی ایران به . با توجه به افزایش قیمت نفدهدب میبازتا

ی جنگ ایران و عراق، تولید و صادرات نفت نتیجه  افزایش، در با وجود این رسید. 62میلیارد دالر در سال 

  کاهش درآمدهای دولتی را رقم زد.این نیز ه بسیار پایین باقی ماند، ک قبل از انقالب ینسبت به دوره

، جمهوری اسالمی را با یک بحران 1360ی واسط دههکاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت در ا

حتی با احیای تولید نفت   وضوع پیداست که به ، 3-2 شماره نموداربا نگاهی به  .مواجه ساخت اقتصادی عمیق 

تولید نفت در  یباالترین نقطه درصد از  40در حدود ه در این دور اند نفت ایر، تولی68تا  60های در طی سال
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تولید را احیا  ی نخست پس از انقالب، »تهران تالش کرد تا در دهه .شمسی قرار داشت 1350 یاواسط دهه

 در معرضحمل و نقل آن بمباران شده و اقتصاد آن    دهلیزهایامکانات و  کند و صادرات را نیز حفظ کند زیرا  

 دولت  یاین دوره بودجه که در  نظر به این  .(Molaney, 2015, 381)«  بسیج جنگی قرار گرفته استها و  مریتح

دولت نیز بیشتر به  تأمین مالی، بودمواجه شده  سرانبا خگیری کاهش درآمدهای نفتی به طرز چشم  به خاطر

 419.8 ازی نفتی دهادرآم کلزش راجنگ،  پسایند(. در 1389 ،بانک مرکزیمالیات بر درآمد متکی شد )

افزایش درآمدهای    ه تبع آنب  که  ( افزایش یافت69سال  در  میلیون دالر )  16.831( به  67  سال  درمیلیون دالر )

 بنگرید(.  3-4 نمودار)به  را در پی داشت در این دوره دولتهای کل درآمداز درصد  60به  38دولت از 

  1360قیمت نفت در اواسط تا اواخر دهه ستان سعودی، ربایران و ع میانی ژئوپلتیک های تنش پیدر 

اجرای  اقتصادی برای بازسازی و    یبرنامه   که دولت  ایدر خالل دوره،  درویدا. این  گیر مواجه شدبا سقوط چشم 

نسبت به  73شد. در نتیجه، درآمد دولت در سال منجر  به کاهش درآمد نفت دولتداشت،  یاقتصاد لیسملیبرا

 . (Fürtig, 2002, 235)بود  دولت    یکمتر از بودجه  درصد  20  کاهش،  اینکاهش یافت و    صددر  25  قبلال  س

ن واقعیت که این، ای عالوه بر. معلق ماندمیلیون بشکه در روز  2.26 وحوشحولت در این دوره د نفتولی

ریزی شده تدوین و طرح  تیدرآمدهای نف   اتکایبه امید و    68اقتصادی از سال    لیبرالیسم  پایینبه از باال استراتژی  

شد که   ها مواجهبا بحران تراز پرداخت   ، جمهوری اسالمی73و    72های  ، به دلیل سقوط قیمت نفت در سالبود

استمرار وابستگی به درآمدهای نفتی در   وانع جدی روبرو ساخت.م بااقتصادی آن را  های راهبردیپروژه 

کاهش شدید قیمت نفت   آمدهم پی  شد. این  76و    75های  لبحران بودجه در ساپس از جنگ منجر به    یدوره

برای قیمت   77سال  یبودجه بینیِ پیش . به وجود آوردصادی را یک معضل جدی اقتکه  بود 1377در سال 

به همین دالر تغییر یافت.  12به  77 سال اردیبهشت ماهدر منتها، قیمت نفت ر هر بشکه بود. دالر د 16نفت 
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در هر بشکه معامله شد. در سال   دالر و پنجاه سنت  9، نفت خام ایران با قیمت  سال  ه همانماخرداد  در    ،ترتیب

جمهوری تکیه زده  کرسی ریاستکه تازه بر [ میلیارد دالر بود و در نتیجه، خاتمی 9.9درآمد نفتی تنها  77

 . (Behdad, 2000, 35) بحران اقتصادی قرار گرفت یدر آستانه  ]بود

میلیارد  62،378حدودًا  کاهش درآمدهای دولت ازبه یمت نفت در این دوره شدید قط سقو به دنبال

. با این حال، افزایش چشمگیر قیمت نفت انجامید 1377در سال د ریال میلیار 53،626به  1376ل در سال ریا

افزایش  لیامیلیارد ر 125،479قابل توجهی به بیش از  طوربه، کل درآمد دولت خاتمی 1380ی غاز دههدر آ

دولت   یبودجه   درصد از  50از تولید ناخالص داخلی و    درصد   25، ارزش صادرات نفت تقریبا  84یافت. در سال  

شدیدی را به همراه یمت نفت عواقب اجتماعی  نوسان ق  دولت از  یپذیری بودجه آسیب  .را به خود اختصاص داد

اقتصاد در  محافظت ازدر را اش های عمومی توانایی ه برای تأمین هزین  دالر نفتیدولت به  اتکای. داشته و دارد

 .به وقوع پیوست  87طور که در سال  ، همان بردبه تحلیل می  درات نفتیا کاهش صا  هابرابر افت ناگهانی قیمت 

نرخ  مثال،  عنوانبه سقوط کرد.دالر در هر بشکه  40دالر به  140ها در کمتر از شش ماه از قیمت  کههنگامی 

دنبال آن،  هب. (Heuty, 2012, 3)افزایش یافته است  90در سال   درصد 15به  87درصد در سال   9.9 بیکاری از

میلیارد دالر در  33.6به  93-94در سال مالی  میلیارد دالر 55.4درآمد ایران از صادرات نفت و گاز طبیعی از 

 . (IMF, 2017, 4) کاهش یافت 94-95سال 

در درصد در سال  3،5متوسط از   طوربه تولید ناخالص داخلی  ینهرادر ارتباط با صادرات نفت، رشد س

 ی درآمد سرانه  . در همین مدت،افت کرد 89تا  84 هایسال درصد بین 1،5به  1383تا  1376ی اهسال  خالل

 درصد 80) با وجود فروش نفت و گاز .(Heuty, 2012, 2)دالر افزایش یافته است  815دالر به  345نفت از 

ایران   اخالص داخلیاز تولید ن درصد 15تنها  درآمدهای نفتی (،از درآمد دولت درصد 55ادرات و ص از کل
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. نسبت صادرات نفت به تولید (1387، مرکزی )بانک خود اختصاص داده استرا به  88تا  84های بین سال

 20بیش از ین دوره، ا در در نتیجه، » .بود 1384 تا 1361های سال ی زمانی بازهدرصد در  76تا  59 نفت بین

ارزی وجود داشته است. با توجه به  هایمنبع اصلی درآمد انعنوبه از نفت  مندیبهره کاهش نسبی در  درصد

  2000 یاین تصویر از اواسط دههمدهای آنها، آالمللی و پیهای بینمدت تحریمو طوالنی تأثیرات فوری 

مستقیماً با تحوالت   ایراناقتصاد سیاسی  یچرخه  کالم، خص. مل(Bina, 2017, 15) رسدتر به نظر می تاریک

 و متأثر از آن است. مرتبط  و گاز تنف صنعت
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 1396تا  1352 هایلفت ایران طی ساتولید، صادرات و مصرف ن .3-2شماره  نمودار

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

وز
ر ر

ه د
شک

ر ب
هزا

سال

تولید صادرات مصرف

جنگ ایران و عراق

ینولیبرالآغاز سیاستهای اقتصادی
57انقالب   

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ب
کع

 م
ت

فو
د 

یا
میل

سال

صادرات مصرف داخلی تولید

   1387 تا 1357های ات گاز ایران در طی سال، مصرف و صادردتولی .3-3شماره  نمودار

 

 است. سندهی(، محاسبات از نو1399) رانیا ی: بانک مرکزمنبع 



حلیل انتقادی ن در صنعت نفت و گاز ایران: یک تحضور سپاه پاسدارااقتصاد سیاسی   
 

 96 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

کل
از 

د 
رص

د

سال

کل درآمدها/ درآمد نفت  ارزش کل صادرات/ ارزش صادرات نفت 

 متی)با ق 1396تا  1357 یهاسال یدولت و ارزش کل صادرات در ط یسهم نفت در کل درآمدها .3-4مودار شماره ن 

 ثابت(.

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

الر
د د

یار
میل

به 
ش 

رز
ا

سال

ارزش کل صادرات ارزش صادرات نفت

 1396تا  1357 یهاسال یدر ط رانیت و ارزش کل صادرات نفت اارزش کل صادرا .3-3نمودار شماره  

 سندهی(، محاسبات توسط نو1399) رانیا ی: بانک مرکزمنبع 



 حامد سعیدی 

 

97 

 

 کورپوراتیسم دولتی  ساختار بخش نفت تحت  بر  مالکیت و کنترل .3-2-3

اقتصادی آن تغییرات بنیادی و  اعی و ، اجتمسیاسیمدهای و پیا پاسیو ـسان یک انقالب ـ به  57انقالب 

 ی مدیریت و شیوهاد که تنها برخی از ابعایجاد نکرد بل  ایران داریمناسبات سرمایه ساختاربندیدر  ایترده گس 

نعت رخ داد. در ارجاع به . این تحول در درجه اول در نمای بیرونی این صتغییر دادکنترل صنعت نفت را 

تغییراتی در حوزه فرهنگی و  ا ب پیشینی تولید منجر به حفظ و تداوم شیوه  «البانق»این مان، الگوی نظری 

 زاده شد. دولتی وراتیسمسیاسی شد. از زهدان این سطح از تحوالت، کورپ

داری دولتی است، های اساسی کورپوراتیسم دولتی، که شکلی از سرمایهی یکی از خصیصه به مثابه 

جمهوری  ود. شده و شدید دولت در صنعت نفت پدیدار میت گسترمداخالساختار قدرت سیاسی جدید در 

کرد. اگرچه تحت حاکمیت رژیم  اعمالت ود را بر این صنعاقتدار و کنترل خ خود، تحت حاکمیت اسالمی 

که این شرکت صرفاً در مقابل شاه  ابدین معن ـ کردسابق، شاه بر شرکت ملی نفت ایران اعمال کنترل می 

واضح به شرکت ملی نفت اعطا شده بود   طوربه نفتی ایران  حق مالکیت بر ذخایر اعمالاما  ـ پاسخگو بود

(Yong, 2013, 7). کنترل زیادی بر بخش نفت و گاز به شرکت ملی 1353قراردادهای نفتی در سال  درپی ،

مالکیت  »منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حقه . در این قرارداد آمده است کنفت داده شد

ر سرتاسر رداری و پخش نفت دباکتشاف، توسعه، تولید، بهره یایران نسبت به منافع نفتی ایران در زمینه ملت 

ها و نمایندگی  یساً یا به وسیلهاکشور و فالت قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که ر

ی نامه توانق ، جمهوری اسالمی، «»انقالباز  سپ جا(.اران خود در آن باره اقدام خواهد کرد« )همان پیمانک

[ -یی و فرانسوی، در کنار بریتیش پترولیوم های آمریکاشرکت  -المللی نفتی ]های بین کنسرسیوم با شرکت 
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شرکت ملی نفت   مدیریت  تحت  گذاری مشترک بخش باالدستی نفت راو سایر امتیازات را فسخ کرد و سرمایه

 .(Maloney, 2015, 374)ایران تثبیت کرد 

نهادهای  یم سابق، کردن کل ساختار نهادهای مرتبط با صنعت نفت در رژرژیم جدید به جای ساقط

مدیریت   به شکل متمرکز جدیدی را ایجاد کرد تا بتواند از باال بر منابع طبیعی کنترل مستقیم داشته و آن را

ترین ای نکرد. مهممالحظهیر قابلفت ایران تغیی بین دولت و صنعت نعین حال، ساختار اساسی و رابطهکند. در  

چهار شرکت دولتی از جمله شرکت و مدیریت  کنترل خانهزارتایجاد وزارت نفت بود. هدف این و ،تغییر

ایع پتروشیمی بود. در ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش، و شرکت ملی صن

 تأسیستازهنخورده باقی ماند، اما به تابع وزارت ا حد زیادی دستان تاین چارچوب، شرکت ملی نفت ایر

های خود را کند تا فعالیتگیری راهبردی این شرکت نظارت بر جهت  این بود که وزارتین هدف ا مد.درآ

وری اسالمی هماهنگ کند. در نتیجه، »شرکت ملی  های کالن سیاسی و اقتصادی جمهبا استراتژی و سیاست 

و با  ایران باقی مانده، ...چنان کانون بخش انرژی نفتی کشور را در اختیار گرفت و هم ی عملیاته منفت ه

درصد از زمان انقالب است، چهارمین  300که افزایش بیش از  ]1386[ 2007هزار کارمند در سال  18عداد ت

جدید، نقش شرکت  تارساخ در چارچوب .(Maloney, 2015, 375)ان باقی ماند« شرکت بزرگ نفتی در جه

 ایران بود. دستی نفت مدیریت« در بخش باال، حاکمیت و مالکیت» بودن در قبال ملی نفت مسئول 

 81ها این بود که طبق اصل  ترین تحوالت بخش هیدروکربن عالوه بر ایجاد وزارت نفت، یکی از مهم

جارتی و صنعتی و کشاورزی امور تات در  ها و مؤسس ری اسالمی »دادن امتیاز تشکیل شرکت قانون اساسی جمهو

قرارداد  گونه »هر 153گیری، اصل جهت « در راستای این .ممنوع است و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً 

« است  شور گردد ممنوع ک  و دیگر شؤون   ، ارتش، فرهنگو اقتصادی   بر منابع طبیعی   بیگانه   ی سلطه  موجب   که 
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»به ی صنعت انرژی را اساسی برای »حفاظت« از بخش نفت، مالکیت و اداره . قانون(1397، شورای نگهبان)

ی جنگ اختیار دولت« توصیف کرد. با وجود این، تخریب این صنعت در نتیجه   صورت مالکیت عمومی و در 

ی هات و به تبع آن افت درآمدهای دولت و بحران المللی، که کاهش تولید نفایران و عراق و انزوای بین 

دی و قانونی را برای جذب  ر پی داشت، جمهوری اسالمی را وادار کرد برخی اصالحات اقتصادی را داقتصا

اتخاذ و  های لیبرالیسم اقتصادی ــ در راستای اجرای سیاست صنعت انرژی یگذاری خارجی و توسعهمایهسر

 کند. عملیاتی

 تی مرکانتیلیسنوگرای  انرژی تحت دولت توسعه  صنعت تحوالت  .3-3

 نفت و گاز صنعت  تحول درضرورت    .1-3-3

تحول و  به یکدر طول جنگ هشت ساله،  ،بخش انرژی ویژهبه، بست اقتصادیها و بنتخریب زیرساخت

به  د تا با اتکا هد( بو تشکیل میهای حیاتی اقتصاد ایران را )که شریان  صنعت نفت و گازگیر بازسازی چشم

یک  ،سالمی به این بحران عمیق اقتصادیخ جمهوری اآورند. پاسفراهم  ی اقتصادی راآن ملزومات توسعه

ترین پارامترهای تقویت مناسبات ی اپایه  ؛ تعدیالتی کهبودبرای دستیابی به رشد اقتصادی  ساختاری دگرگونی

در اول رفسنجانی  یهسالپنجی راهبردی مه برنا .بودداری اقتصادی سرمایه یتوسعهاقتضای  به مبتنی بر بازار

در  کرد کهفراهم چهارچوب مهمی را »  مرکانتیالیستینو یگرادولت توسعه تژی از باال به پایینِترااس راستای

 & Karshenas)« اقتصادی را آغاز کند لیبرالیسمساختاری و ی اصالحات برنامه  ستتواندولت می آن

Pesaran, 1995, 90). 

ی بلندپروازانه  هایاجرای سیاست  مالیِای تأمین ید و صادرات نفت برچارچوب، احیای تول همیندر 

که دارای منابع   چون ایرانهم  تر از همه، برای کشوریاقتصادی از اهمیت حیاتی برخوردار بود. مهم  یسملیبرال
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ابع  ظرفیت داخلی و من ثاز حی یاز کمبود ساختار نیز و است  متکیبه درآمد نفت و گاز  شدیداً و است غنی

بخش باالدستی   یبرای توسعه مریکارد دالر آمیلیا 70 کم بهدستت نفت نعص ی ، توسعهبیندسیب میآمالی 

برای تحقق این اهداف،  .(Mirmoezi, 2004)نیاز دارد  سال 15تا  10 مدتی میانیک دورهنفت و گاز برای 

، در رودارد. از این جدیدی های پیشرفته اوریخارجی و فنی هاساسی به جذب سرمای یبخش انرژی ایران نیاز

و بنابراین در  بخش نفت شد یترین تنگناها در توسعهاصلی ینجانی متوجه ، دولت رفس 1370 یاوایل دهه

اقتصاد سهم اساسی که در گردش  که این صنعتاین نظر به .جهت بازسازی ساختاری این حوزه گام برداشت

 فوریکار  در دستور  عت نفت و گازی صنفرآیند اکتشاف و توسعه  ،ایان جنگ ایران و عراقپبا  کشور دارند،  

نژاد  خاتمی، احمدی های  دولتاین روند در دوره بازسازی پس از جنگ آغاز شده و توسط  دولت قرار گرفت.  

 یدوره رد توسعه یسالههای پنج شد، برنامه ارائههمانطور که در فصل پیش تداوم یافت. و روحانی 

رژی در چارچوب سیاست های اقتصادی بخش ان  یو توسعهیم  ترم  مختلف در جهت  یبه انحا  هاجمهوری ریاست

 شده بودند. برآورد ینولیبرال

 ی خارجی گذارسرمایه قرادادهای بیع متقابل و و تدوین   ارائه  .2-3-3

بانک جهانی و های رالعمل، مطابق دستو«وابستهی »توسعهسیاست  روی ازپی، ذکر شدتر طور که پیشهمان 

  ی اقتصادی  توسعه محورِدولت استراتژی  یک مرکانتیلیستینو گرای وسعهی دولت تبرا  المللی پول،صندوق بین 

  المللی نفتی، های بین ویژه جذب شرکت، به اقتصاد جهانی رویداخلی به  اقتصادبازگشایی  این مهم بود. از باال

تمهیدات اقتصادی   نوانعه برا    »بیع متقابل«دولت ایران الگوی قراردادهای    ،هدفای تحقق این  بر    طلبید.را می

از این مقصود این بود تا  ارائه کرد.بخش انرژی ایران  درگذاری خارجی سرمایه و قانونی در جهت جذب

  سالمی جمهوری ا  که قانون اساسیصادرات نفت خود را گسترش دهد. با توجه به اینتولید و    بتواند  طریق ایران



 حامد سعیدی 

 

101 

ای اصالحات اقتصادی و قانونی در مجموعه ، کردمیممنوع  را  در این صنعت خارجی دسترسی نهادها و عوامل

در صنعت   المللی نفتیهای بین شرکت های خارجی و قانونی برای مشارکت سرمایه  زیربنایاد یک ایج راستای

 ا با طراحی و تدوین سازوکاری متناسبسران جمهوری اسالمی برآن شدند ت بود. یافتهفوریت به  نفت و گاز

گذاران ی بخش باالدستی نفت و گاز، شرایط مناسبی را برای جذب هر چه بیشتر سرمایه عه توسبا مقتضیات 

ارداد  به قرای از قراردادهای پیمانکاری موسوم  یافتهسازند. بدین ترتیب نوع تدوینفراهم  خارجی به این صنعت  

 کرد. این صنعت ورود پیدا  به 1372بیع متقابل از سال 

قراردادهای   گوناگونِ الگوهایدولت ایران  ،1384تا  1368از سال  ،میخاترفسنجانی و ی هدر دور

های  بازگرداندن شرکت رای  تا پایه و اساس قانونی ب  « رونمایی کردقراردادهای خدماتی»  عنوانبه را    بیع متقابل

شتی ثابت  برگبا قیمت ثابت/خدمات  یقراردادهای خدماتبل »متقا بیعقراردادهای المللی نفتی ایجاد کند. بین 

مثالً شرکت  و در آن یک نهاد ایرانی ) نداردمیدان نفتی یا گازی را  ی برپیمانکار هیچ گونه مالکیت که هستند

 & Kuhn)« کندواگذار میطرف خارجی  هبهای خود را مسئولیت  معینِ هایبرخی از جنبه  (ملی نفت

Jannatifar, 2012, 213).  مالکیت و  یکننده تضمین دهای بیع متقابلرداارائه و تدوین قرا حیث قانونی،از

، هدف از این ی ماطرح شدهی در ارجاع به نظریه منابع نفت و گاز این کشور بود.بر حاکمیت دولت ایران 

،  به اقتصاد  خارجیهایسرم خود بر دسترسی شدید این است که دولت سعی در تلفیق کنترل ی قراردادیالگو

گذاری های خارجی برای سرمایه شرکت جذب مشارکت  از صادرات منابع و    اصلهای حرانت  استخراج  افزایش

 است. مرکانتیلیستی  نودولت    هایها یکی از ارکان اصلی و کارویژه. ایندارد  یمحورانهدولتهای  مطابق برنامه 

 رچهرا به همراه آورد. گ  حکومتیدرونهای  میان جناح  آلود درهای تنشاین استراتژی جدید مخالفت

اقتصادی و سیاسی  متحول فضای بیش از پیش بر، نزدیک به وی اگر سودداران سرمایه ی حلقه رفسنجانی و 
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»بیع قرارداد ب تدوین و تصوی ها باعث شد کهاحشدید سیاسی بین جن کشاکشایران پیشی گرفته بودند، اما 

  ناکارآمدی سیاسی داخلی و  هایرغم محدودیتعلی .و غیرجذاب متولد شوند «صناق» 1372در سال  «متقابل

برای    این قراردادهاکارگیری  مجوز قانونی برای به   ایرانشرکت ملی نفت  ،  بیع متقابلاولین مدل از قراردادهای  

لی  شرکت م، بیع متقابلقرارداد  مقرراتدر چارچوب  سعه صنعت انرژی دریافت کرد.اکتشاف، تولید و تو

المللی شرکت بین ای با چندین  گسترده   ی، که منجر به مذاکره کردگذاری خارجی  شروع به جذب سرمایه   نفت

. شرکت در بخش باالدستی نفت شد  مشارکت آنهاهای نفت و گاز به منظور  از پروژه   ایدر مورد مجموعه  نفت

های امضا کرد، اما به دلیل تحریم 1373سال در  را  بیع متقابل ایراناولین قرارداد  24آمریکایی کونوکو  نفتی

های  . شرکت(Van Groenendaal & Mazraati, 2006, 3711) قرارداد قبل از اجرا فسخ شداین کا، مریآ

صادرات فت ژاپن، بریتیش پترولیوم، شرکت ملی ن 26،اگیب 25،شامل، توتال، شورون المللی نفتی دیگربین 

 .ney, (Malo(387 ,2015بودند  27شورویماشین 

  1370ی  بیع متقابل در اوایل دهه ، اگرچه قانون قرارداد  است  هدهقابل مشا  3-6  نمودارطور که در  همان 

در بخش نفت و گاز از  گذاری مستقیم خارجی در قالب قراردادهای بیع متقابل اما سرمایه  ،به تصویب رسید

 .آمریکا بودایاالت متحده  هایتحریمآمد ی پی ادههاین تأخیر یک  .به ایران سرازیر شد 1380 یهاوایل ده

کردند از سوی ایاالت متحده گذاری می میلیون دالر در ایران سرمایه  20بیش از هایی که ن، شرکت س آاسابر

میدان  یایران برای توسعه  79 مثال، در سال عنوانبه. (Cammett, et al., 2015, 301)شدند تحریم می/مجازات

امضا   ENIساله با شرکت ایتالیایی    5  متقابل  بیعدر قرارداد  میلیارد دالر    به مبلغ یکای  معامله  «دارخوین »فتی  ن

 
24 Conoco Oil Company 
25 Chevron 
26 Agrip SpA 
27 The Soviet Machine Export 
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از سال   ع متقابلبیدر قالب قراردادهای  گذاری مستقیم خارجیسرمایهطور متوسط ه ب. (Bina, 2017, 73)کرد 

ایران را به خود اختصاص داده  در تقیم خارجیهای مس گذاریسرمایهاز کل  درصد 60تقریباً  96تا  تا  78

قابل توجهی   طوربه بعدمیلیون دالر بود که  15.5 حدوداً  76در سال  مستقیم خارجی اریگذسرمایهکل  است.

میلیون دالر افزایش یافت که  164.4به  79در سال  بیع متقابلالب گذاری خارجی در قافزایش یافت. سرمایه

  ی حال، در نتیجهین با ا برابر داشته است. رشد دوسبت به یک سال قبل نمیلیون دالر  3.055با  81در سال 

ایران شد،  صنعت نفت و گازاز  یتالمللی نفهای بینشرکت که منجر به خروج ، المللیهای بینتحریم

ل میلیون دالر در سا  778ه  ب  83دالر در سال  میلیون    2.456از    شدت زیادیبا    در قالب بیع متقابلگذاری  سرمایه

گذاری با رشد سرمایه  87ایران بود. این روند در سال  ای  بر  درصدی  70  دردناکِسقوط    کاهش یافت که این  86

. خود رسیداوج  ینقطهمیلیون دالر به  3.466با  91در سال تغییر جهت داد که سرانجام در قالب بیع متقابل 

ش(  1390)  2011در سال    از سوی آمریکاتصادی  های اقاعمال مجدد تحریم  نماند.پایدار  صعودی    دروناین  منتها  

 را با انرژی ایران  صنعت ،واردات نفت ایران منعمبنی بر ش( 1391) 2012اروپا در سال  یتحادیهم او تصمی

دالر میلیون  618این رقم به  94. در سال نشانه گرفتهای خارجی در ایران گذاری گیر سرمایهکاهش چشم

در  در قالب بیع متقابل ری گذارا تجربه کرد. سرمایه  91د کاهش نسبت به سال درص  80سقوط کرد و تقریباً 

 .دالر افزایش یافتمیلیون    503، حدود  میلیون دالری در سال گذشته  251، در مقایسه با افزایش  96آذر ماه سال  

ادهای  ی نفت و گاز در قالب قراردهای توسعهروژه گذاری خارجی در پ خالصه، کل حجم سرمایه  طوربه 

تر همانطور که قبالً اشاره شد، بسیار پایین  ،میلیارد دالر است که  30  نزدیک به  96تا    78های  بیع متقابل بین سال

نابع قادر به جذب م نتاکنو کلی، ایران طوربهاین صنعت است.  یرای توسعه میلیارد دالر( ب 70از مقدار الزم )

 رید(. بنگ 3-6 نموداره است )به نفت و گاز نشد این صنعت یبرای توسعه خود خارجی مورد نیاز
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درصد از تولید ناخالص صدم( )یک 01/0های خارجی در بخش نفت تقریباً گذاریموع سرمایه مج

گذاری خارجی میزان جذب سرمایه  رغمبه ،  هااینا وجود  ب  (.Torbat, 2005, 415)  دهدرا تشکیل می   داخلی ایران

و نه توان  شد  خارجیی فناوری پیشرفته  جذبقادر به کافی  یبه اندازه نه در بخش انرژی، کشور ایران 

نیافتگی صنعت نفت و گاز توسعه برای جبران کامل مکفی های داخلی و خارجی سرمایهسازماندهی و جذب 

ب،  ی پیش از انقالدر دوره میلیون بشکه در روز 6اش، یعنی تولید ندپروازانه رای دستیابی به سطح تولید بلب

داخلی برای   یپیمانکارهای متعدد شرکت ایجاد  اه بود باهمر دولت لیبرالیسم اقتصادیژی استرات داشته است.

دولت  و متمرکز مستمر یمداخله ن، طور همزما، بهگذاری خارجی وسرمایه  متحقق ساختن جذب و مشارکت

 . در راستای حفظ کنترل خود در این حوزهدر بخش انرژی 
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سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیع متقابل در حوزه نفت و گاز

نفت  یهامتقابل در بخش  عیب یادر قالب قرارداده یگذارهیو سرما  یخارج میمستق یگذارهیجمع سرما .3-6شماره  نمودار

 1376-1396 یهاسال یو گاز ط

 است. سندهینو از (، محاسبات1399) رانیا ی: بانک مرکزمنبع
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 ن سیاسی ها و نخبگاها با جناح تباط آن و اری شرکت ملی نفت شرکت های تابعه  .3-3-3

 های بازگشاییضرورتو  ی بخش انرژی  توسعه  مقتضیاتقادر به برآوردن  های داخلی  که شرکت با توجه به این

 کشاکش میاندولت و  یجانبه مستقیم و همه  یهای خارجی نبودند، مداخلهگذاری سرمایه رویبه این بخش

 ازای درجه اول، ی. در وهلهیل شده بودتبداجتناب ناپذیر  به حکومت به امری وابسته نخبگان ها وجناح 

گذاری خارجی الزم بود،  هبرای تشویق و جذب سرمای ی شرکت ملی نفتتابعه هاینسبی شرکت  «استقالل»

ان، سی حاکم بر ایرنظر به سازوکارهای اقتصاد سیا ها همیشه به مداخالت سیاسی دولت متکی هستند.اما آن

  کردن دخیل ی در بخش انرژی و سازی لیبرالیسم اقتصادپیاده خصوصی،  سطح نهادمندیِ بخشساختار دولت و 

صنعت انرژی    یتوسعهملزومات  ای )نیمه(خصوصی در پاسخ به  هشرکت   تأسیسگذاری خارجی مستلزم  سرمایه

منظر این از  .داشتنیاز  ی اقتصادیتوسعهند در عین حال به نظارت دولت برای کنترل رواین فرآیند است. 

نی رفسنجا  یدوره  ی صنعت نفت درحوزه   اقتصادی در  لیبرالیسمسیاست    پسایندلی،  تحلی  و  شناسیناخت ش  الگوی

ساماندهیِ تمهدیدات ی )نیمه(خصوصی برای هااز شرکت ایرشتهتصدی خاتمی، ی دوره در خصوصو به

 ورژوازی تجاری بطی این فرآیند بخش   و  گذاری خارجی ایجاد شدندمایهسر  «مؤثرتر»دادن  جذب و مشارکت

 نقش مهمی ایفا کرده است. 

)که   1371پارس جنوبی در خلیج فارس در سال  گازی کشف میدانهمزمان با تر، مشخص طوربه 

 ی مجموعه یران، توسط شرکت نفت فالت قاره ا( دهدرا تشکیل می  نیمی از ذخایر گازی ایران تقریباً

پارس جنوبی برای بسیاری  میدان  کنترل بر    ند.یجاد شدتوسط شرکت ملی نفت ایران ا  28آفـ های اسپینشرکت 

  درون حکومتی،  های سیاسیو جناح اعوان و انصارداران تجاری، ، سرمایهخصوصی جدید)نیمه( های از شرکت 

 
28 Spin-off companies 
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های  ایجاد شرکت یایده رواز این. آوردفراهم  عظیماین غنایم توزیع  زدن بر وی عینی برای چنگ زمینه 

وابسته و  حداقل صد شرکت»، دورهدر این  های قانون اساسی مطرح شد.رفع محدودیت ی برایخصوص ( نیمه)

عبارتند   آف()سپین ی های زیرمجموعه ترین شرکت . مهم (Zahirinejaad, 2012, 237) «ندشد تأسیسفرعی 

 « یایی ایراندرات تأسیس شرکت مهندسی و ساخت » (، OIEC) «صنایع نفت ساختمانهندسی و م»شرکت از 

(IOECشرکت مهندسی و توسعه ، )ی ( نفتPEDEC  ،) « پترو ایران  یشرکت توسعه»  (PEDC ، )  شرکت«

 .بنگیرید( 3-1)به جدول  ( و پتروپارسPOGC) »شرکت نفت و گاز پارس« ، (NICO)  نفتیران اینتر ترید 

در تقریباً  ،های خارجیشرکت دادنمشارکتبا ، خصوصیی )نیمه( هعهای تابشرکت عنوانبهها این شرکت

ها در داشتند. این شرکت  مشارکتگاز ایران مستقیم و غیرمستقیم  های موجود در صنعت نفت و  پروژه  تمامی

 بنابراین و    اندرسیدهثبت  ، به  شوندنمی   سالمیجمهوری ا  قوانین  ایران که در آن مشمولقلمرو حاکمیت  خارج از  

 شود.مالیات نمی شمولدرآمد آنها توسط دولت 

  ه موازات فراوانی منابع انرژی در ایران، صنعت نفت و گاز، ب اقتصادی در های لیبرالیسیاستاجرای 

و  شرکت ملی نفت آفِـهای اسپین شرکت  تأسیس برایمادی و عینی های شرطو پیشساز زمینه  همواره

قانونی،    حیث. از  استبوده  این منابع    تسلط بربرای    حکومتی درون های  جناح تجاری و    داریسرمایه ائتالف بین  

به دست دولت  ترکمفضا و استقالل بیشتری برای فعالیت در بخش انرژی با نظارت  ی نوپاهای تابعهشرکت 

ا شرکت ها ارتباط مستقیم خود را بآن نیمه(خصوصی بودند، اما  های تابعه )در عین حال، اگرچه شرکت   .آوردند

این   یتوسعه تای  لیبرالیسم اقتصادی در راس  به الزامات جدید  دستیابی. هدف آنها  ت حفظ کردندملی نفت و دول

ی  این پروژه اقتصادی،  لیبرالیسم ی، در نتیجه ه( خاطرنشان کرد1992همانطور که هاریک ) بوده است. صنعت

ن بدان معناست بود. ای  «دولت  صالحیتحدود    در چارچوبهدف تجاری  »یک    شرکت ملی نفتبرای  ری  راهب
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نامدار زنگنه، وزیر بیژن ، در همین راستا را دنبال کند. هباید یک استراتژی سودجویان ملی نفتشرکت که 

کند. تر پشتیبانی می کرد بههای مختلف و عملو استقالل برای شرکت   »تمرکززدایینفت، اظهار داشت که از  

کنند.   عمل ازرگانیبمالً براساس شرایط اقتصادی و ... باید کا ملی نفت شرکتمن معتقدم که تمام واحدهای 

. استقالل (MEES, 1997, 40-49; in Mahdavi, 2011, 266) «کسب سود کنندتنهایی بهآنها همچنین باید 

للی المبین های  شرکت تا با همکاری    ندقادرآنها    بر اساس آن  کند کهها شرایطی را ایجاد میتجاری این شرکت

که در خارج   های تابعهاز طریق شرکت  »شرکت ملی نفت های بیع متقابل مناقصه کنند.ردادقرابرای  نفتی

  خود  هایی که در آن کنترل کاملهای پیمانکاری مؤثر با شرکت نامهبا وارد شدن توافق  اند،شده ثبت  کشور

پیدا   های نفتیروژه پ ین مالی خارجیِ اساسی در تأمهای قانون زدن محدودیت ورراهی برای د، ردهرا حفظ ک

 (.Yong, 2013, 10) است کرده 

 آف شرکت ملی نفت در صنعت انرژی ایران ی سپینهاشرکت .3-1جدول شماره 

سال   های اصلی فعالیت 

 تأسیس

 آف  های سپین شرکت

در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، ، EPCصی، یک پیمانکار پیشتاز خصو

 وبیپارس جن 12و  11و   10و  9ی فازهای ایدهمز گاز درشبریتی شراکت با

(BIEC, 2020). 

دسی و شرکت مهن  1366

ساختمان صنایع نفت  

(OIEC) 

گذاری خارجی  و جذب سرمایه بازرگانیالمللی های شبکه بینفعالیت یبرای توسعه

 انعنوبه و (Naftiran  ،2020انگلستان( ثبت شده است ))متعلق به رسی در جزیره ج

 المللیدر سطح بینملی نفت ایران تجاری شرکت های یکی از ابزارهای اصلی فعالیت

 نظامدر تنیده درهم یحلقهبه یک  نفتیران شرکت . با گذشت زمان،کندعمل می

  3مثال تسهیالت اعتباری  عنوانبه. ل شدایران تبدیی تجاری در صنعت نفت برآمده

 یمجر عنوانبه نفتیرانتمی مذاکره شده بود، از خا یمیلیارد دالری که در دوره 

 .(Maloney, 2015, 396)کرد  ادهاستف

شرکت نفتیران  1370

 ( NICO)   اینترترید
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های آمیز فعالیت فقیت خلق ارزش از طریق انجام مو»این شرکت مأموریت خود را 

ای  اندازی پروژه هراهی و اندازراهمهندسی، خرید، ساخت، نصب، حفاری، پیش 

 کند. یرفی م« معEPD و EPCI المللی فراساحلداخلی و بین

شرکت مهندسی و  1372

ات  تأسیسساخت 

  دریایی ایران 

(IOEC) 

یک ترین شرعنوان اصلیه( بChannel Islandی کانال ) این شرکت در جزیره 

این  تأسیسشد. همچنین،  تأسیسبیع متقابل های رسانی برای پروژهداخلی در خدمت

عظیم نفت و گاز در  های وند اجرای پروژهظور مدیریت و نظارت بر ربه من شرکت

 .بود شرکت ملی نفت

شرکت مهندسی و   1373

توسعه نفت  

(PEDEC ) 

و   (General Contractor)یک شرکت پیمانکاری عمومی عنوانبه» پتروایران

با هدف اجرای شرکت ملی نفت ایران  یهای تابعهیکی از شرکت عنوانبه

 .دشسیس أت جرسیی در جزیره  «میدان های نفت و گاز یههای توسعروژهپ

 (1399، پتروایران)

شرکت توسعه  1375

   پتروایران 

(PEDCO ) 

نفت ایران های فرعی شرکت ملی یکی از شرکت عنوانبهشرکت نفت و گاز پارس 

 . این شرکت مسئولیتدش و ثبت تأسیسی ویرجین در جزیره 1377در اول دی ماه 

میادین گازی پارس  یهکلیه فازهای میدان گازی پارس جنوبی و توسع یتوسعه

 .(1399)نگپ،  باشدا میشمالی، گلشن و فردوسی را دار

شرکت نفت و گاز  1377

 (POGCپارس  )

سرپرست اصلی پیمانکاران  عنوانبهر انگلستان به ثبت رسیده است، که د این شرکت

شد. پتروپارس قصد   تأسیس 1376در هفتم بهمن  رعی در بخش گاز طبیعی ایرانف

( تبدیل شود و به دنبال E&Pاکتشاف و تولید )  المللیبین یک شرکتبه  دارد

رها با همکاری شرکت های های جدید برای توسعه در ایران و سایر کشوفرصت

 نفتیراناصلی آن صندوق بازنشستگی  سهامداران .استالمللی نفت در جهان بینمعتبر 

ی صنایع ایران سازمان گسترش و نوسازصندوق های بازنشستگی  و( درصد 60)

(IDRO )(40 درصد )(.1399 تروپارس،پ) بودند 

 پتروپارس  1376
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 در بخش انرژی افراد حکومتی ها و های پیمانکاری و نفوذ جناح شرکت .4-3-3

ی  درجه  خصوصی دارای( نیمه ) نهادهای عنوانبهایران ی شرکت ملی نفت های تابعهرغم اینکه شرکتعلی

چنان بر پیوندهای محکمی دارند و دولت هم یحکومتن وردهای ها با جناح آن اام  هستند، «استقالل » میعنی از

 گییافتهسازمانواقعیت است که بخش خصوصی داخلی قدرت و    مر ناشی از اینا  دارد. این  مستمر  ها کنترل آن 

  ی اجتماعی در بسیج نیروها  بخش خصوصیبا توجه به توانایی محدود  .  ساً وارد عمل شودانداشته است تا ر  فیکا

 مرکانتیلیستینوگرای  توسعه   دولت  ی مستمرمداخلهنیازمند    صنعت نفتع مالی، بازسازی  ب منا  تأمینو    و تولیدی

 است.توسعه در این صنعت  فرآیندبرای مدیریت 

اصلی یک  هایخصیصهاز  ین حوزهاهای سیاسی در ، دخالت شدید جناحنظری ما در پرتو پاردایم

  گرای توسعه دولتجمهوری اسالمی به یک  نتقالا فرآینداقتصادی در  یتوسعه محورِاستراتژی دولت 

ی  های تابعهشرکت)و  بین دولت و شرکت ملی نفت    ی ارگانیکرابطهموجب آن  به  است که    مرکانتیلیستینو

، هتور ضروری برای استمرار تسلط دولت بر جامعیک فاک( خصوصیمه های تجاری نیعنوان شرکت به  آن

زمانی  تنها  »شرکت ملی نفت به این معنا،  بوده است. ( و ساحت سیاسیانرژی در بخش  ویژهبه ) اقتصاد

 حامیان ر رسمی که آن را به  روابط غیکه    پی بگیردهای تابعه  شرکت   ایجاداستراتژی خود را برای    توانستمی

مقاومت    دعیرقیبان مهای  چالش در برابر    بتوانند  تا  کردند می   کافی محکم  یاندازه  ، بهکندمی متصل    اشسیاسی

شد، این بینی می پیش اند و به تبع آن ده بندی شها صورتدر فرضیه  طور که. همان(Yong, 2013, 11)کنند« 

گرفتن رقابت کنند: شدتبروز    مشخصی  چند پدیدهکه براساس آن    آوردمیفراهم  وضعیت شرایط مناسبی را  

فرآیند  سیاسی در هایجناح 29« غیرمنطقی » ی خله ، مدارون حکومتدر د سر موقعیت قدرت بر

 
 است. ارانهدداری در پاسخ به مقتضیات فرآیند انباشت سرمایه وکارهای سرمایه غیرمنطقی از منظر منطق ساز منظور از . 29
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داران تجاری، سرمایه بر بستر این شرایط، های گوناگون.زهحواقتصادی و افزایش فساد در  هایگذاری سرمایه

 اند.شدهالحات جدید اقتصادی اصلی اص برندگانِ و نظامی فرادولتیه رژیم، بنیادهای نخبگان وابسته ب 

یک مقام مهم در وزارت ،  ، مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی1370  یخر دهه مثال، در اوا  عنوانبه 

 توسعه های پروژه  بازوی عنوانبه  پتروپارس،ریاست شرکت . هاشمی کسب کردهای تابعه ت نفت و شرک

را بر در صنعت انرژی    بیع متقابلهای  برای پروژه ، یکی از اصلی ترین شرکای داخلی  توسط شرکت ملی نفت

این  . عالوه براقتصادی و سیاسی در کشور بود نفوذشرکت برای بر وی کنترل  اصلی . هدفداشت هعهد

 به همین سبب،  بوده است. ات دریایی ایرانسیس تأشرکت مهندسی و ساخت  رئیس    در همین اثنامهدی هاشمی  

. او (Maloney, 2015, 395)کند  شریک شرکت پتروپارس عمل می   عنوانبه آور نیست که این شرکت  تعجب

  شرکت ملی نفت ایران،  یهای تابعهیکی از شرکت سازی مصرف سوخت ایران، بهینه  شرکتهمچنین رئیس 

های شرکت از طریق  2003و  2002فاش شد که در سال  استات اویلدیران م یمحاکمه  یقضیه در »بود. 

افت قراردادهایی را برایشان تضمین دری اند تاده به هاشمی رشوه پرداخت کرانگلستان در  شدهثبت ایِواسطه

 . (Yong, 2013, 12) «کند

به    یبود. حسین  یرانشرکت پتروای خاتمی، سید مهدی حسینی، معاون وزیر نفت، رئیس  بعداً در دوره

 یع به »آقای ب  ،بسیاری از معامالت اولیه و مذاکره در مورد بیع متقابل دلیل نقش خود در طراحی مدل قرارداد

شد جایگزی وی  یر بود،معاون وز او همکه  عزی میرم، مهدی 79. در سال معروف شده بود 30متقابل« 

(Maloney, 2015, 394 .) مشارکت داده  پارس جنوبی ی پروژهای عظیمعهتوس در شرکت پتروایراناگرچه

  عنوان به رس،  پتروپا  تأسیس  تازه   ه یک شرکتابع مالی، این پروژه ب در جذب من  اشناتوانی   یبود، در نتیجه   شده

 
30 ‘Mr. Buyback’ 
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. پتروپارس به تدریج در فازهای یک واگذار شد  ایران، کت ملی نفتخصوصیِ شری نیمه یک شرکت تابعه

 (. 1399مشارکت داده شد )پتروپارس،  ( پارس جنوبی1379هار و پنج )(، چ 1377)

مربوط به فساد نقش داشته   اتاتهامیک سری رسوایی و  پتروپارس در طول تاریخ حیات خود در

خاتمی، سرانجام در سال محمد متحد نزدیک  و س پتروپارسرئیبهزاد نبوی، است. به دلیل فشارهای سیاسی، 

ساختن فراهم این شرکت را با  سرانجام، بیژن زنگنه، وزیر نفت در زمان دولت خاتمی،    شد.مجبور به استعفا    80

زیر نظر دولت قرار   کامل  طوربه ،  تگی شرکت ملی نفهای بازنشستقخرید سهام در صندوبرای  ملزومات الزم  

پارس جنوبی،   یتوسعهر تأخیر داصلی و های چهره  ات درتغییرغیر از برخی به  .(Yong, 2013, 11-12) داد

ولت نزدیک بین د  یطه راب  با مدنظر قرار دادن.  نخورده باقی مانددست نیز    پتروپارس  عملکرد و ساختار شرکت

را سردرگم  خارجیناظران ، جای تعجب ندارد که وضعیت پتروپارس فتی شرکت ملی نهای تابعهو شرکت 

  کند، یک شرکت خصوصی عمل می عنوانبه »پتروپارس که اندشتهاظهار دابرخی از این ناظران  کرده است.

و سایه و فاقد کارکنان  یعهتاب هایشرکتسایر  که چیز بیشتری از شود گرچه توسط دولت کنترل می

  .(Energy Compass, 2001) «اندنبوده قعی های واتوانایی

 گر یک بازی  عنوانبه کت ملی نفت »به سرعت  شر  ییک شرکت تابعه  عنوانبه عالوه بر این، پتروایران  

 ,Maloney, 2015« )شد سلمان میدان  یتوسعه  ی قرارداد بیع متقابل برایبرنده که زمانی اصلی ظهور کرد 

ریاست ی شرکت ملی نفت، ساحلی تابعه، رئیس سابق شرکت ییخو مصطفی توسط (. شرکت پتروایران396

المللی را دنبال های بین شرکت   دادنریاست جمهوری خاتمی فعالیت تجاری و مشارکت  خوئی در دوره  شد.می

بر اساس تصمیم شرکت . (Yong, 2013,13)برکنار شد نژاد احمدی  سرکار آمدنپس از  86کرد اما در سال 

ین شرکت سهام این شرکت به شرکت بازرگانی نفتیران )نیکو( منتقل شد. ا  یکلیه   82ال  در س  ملی نفت ایران



حلیل انتقادی ن در صنعت نفت و گاز ایران: یک تحضور سپاه پاسدارااقتصاد سیاسی   
 

 112 
جهت  (  E&Pلید )اکتشاف و تو  ییک شرکت صاحب صالحیت در حوزه   عنوانبهصورت رسمی  ه ب  95در سال  

د جدیمدل  ای اجرای پروژه های بزرگ نفت و گاز در قالبالمللی نفتی برهای بینشرکت همکاری با 

منازعات سیاسی پیرامون این  (.1399، پدکو) وزارت نفت قرار گرفتیید أتمورد  (IPC) قراردادهای نفتی 

مسئولیت    پتروایران، خاتمیی  ، در دوره1377میدان نفتی سلمان پدیدار شد. در سال  یشرکت در زمان توسعه

 از  هاسیاسی را داشت، اما آن  تیالیاسطلب ادعای ح را بر عهده داشت. اگرچه جناح اصال انمیداین  یتوسعه

هنگامی   کردند.می  امتناع »کرسنت پترولیوم«شرکت اماراتی و  شرکت پتروایرانبین انتشار جزئیات قرارداد 

بنزین  تکا به اینکه با او  فاش کردنددانش این معامله را به قدرت رسید، متح 84نژاد در سال که احمدی 

ا که دولت در  از آنج .(Yong, 2013, 12)ور شدند حمله  این قراردادبه ده، قیمت فروخته شنشده ارزان تصفیه

یک شرکت   عنوانبه ی« دانا انرژ »داشت، شرکت  را سازی شرکت پتروایرانی خصوصی برنامه  84سال 

رئیس طع در آن مق، پتروپارسامل سابق ی، مدیر عیزیرا مصطفی خو .ق به خریداری آن شدموف خصوصی

 ی بود. نا انرژ ادشرکت 

بود، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت    ئیسعلی هاشمی رریاست جمهوری خاتمی،    یدر دوره

 سابق وزیر روزش،رضا فغالم ،78ریاست کمسیون انرژی مجلس را به عهده داشت. در سال  هاکه بعدکسی 

میدان سروش/   یعهدرصدی برای توس  10  سودیبه دست گرفت و بعداً  کت را   ریاست این شر،  راه و شهرسازی

شرکت های  یکی دیگر از زیر مجموعه   شرکت نفت و گاز پارس.  (Maloney, 2015, 396حاصل کرد )نوروز  

پارس   یپروژه »پارس شمالی فعالیت دارد.  میدان گازی پارس جنوبی و    یتوسعه  یاست که در زمینه ملی نفت  

 سهام مهارشده  یمنو سودآور تبدیل کرد که به  یک امپراتوری قدرتمند    را بهشرکت نفت و گاز پارس    ،جنوبی
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که توسط مدیریت شرکت ملی نفت  گذاری فرادولتیصندوق بازنشستگی ایران، یک صندوق سرمایهتوسط 

 .(Yong, 2013, 10)« شودنگه داشته می ی شرکت ملی نفت ه در دستان خانوادمحکم  شود،کنترل می 

شرکت  اقتصادی شدت یافته است. فرآیند لیبرالیسمکل های سیاسی در جناح بین و کشمکش رقابت

داری رفسنجانی ی زمامدر دوره ان سازندگی«دور» ، که ازاالنبیاخاتمسازندگی  قرارگاهگ وابسته به سپاه، بزر

اوایل  در داد.گسترش  از و پتروشیمیی نفت و گحوزه فعالیت های خود را به بودفعالیت اقتصادی ر درگی

تالش کردند تا در بخش باالدستی  ،االنبیاخاتمقرارگاه  صدرا و شرکت سپاه،  به ت وابستهشرکدو  1384سال 

متحد  خاتمی و ینفت در دوره وقت زنگنه، وزیر بیژن اما قرارداد آنها توسط ،نفت دسترسی داشته باشند

ت شرکانع از ورود خاتمی، زنگنه مجمهوری  ریاستدوم   یبر این، در دورهعالوه    لغو شد.  ،نزدیک رفسنجانی

MJF   میدان گازی پارس جنوبی شد یهای توسعه پروژه به (APS, 2001, 16).  

 به ارزش  بدون مناقصه  قرارداد  االنبیاخاتم،  84در سال  نژاد  احمدی   رسیدنبه قدرتها، پس از  به رغم این

تیرماه این قرارداد در  .  کرد  یافتمیدان گازی پارس جنوبی در  16و    15فازهای    یسعه برای تومیلیارد دالر    2.7

ات دریایی ایران امضا تأسیس و شرکت مهندسی و ساخت    االنبیاخاتممیان شرکت ملی نفت ایران و قرارگاه    85

یا  ـترین زرگتدریج به یکی از ببهن به بعد، خاتم االنبیا از آن زما (.1393، تسنیم؛ 1386، فارس) شد

دستی های باالدستی و پایینپروژه  عرصه ازهم اکنون در چندین  پیمانکارانی تبدیل شد که ـترین بزرگ 

میدان، صنایع  یتوسعههای جمله در حوزه، ازعالیت می کندکشور فو پتروشیمی صنعت نفت و گاز 

ه گونه ای  این روند ب. (a1399اتم، )خ خطوط انتقال نفت و گازنفت و گاز و  ی زن ذخیره ، مخاگاهیپاالیش 

تبدیل  و پتروشیمی صنعت نفت و گازبازیگر داخلی در  و تأثیرگذارترین ترینبزرگاه به که سپ ادامه یافت

 شده است.
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نهادهای فرادولتی    پیمانکار )نیمه(خصوصی و  ایوعه دادن مجممشارکت ذار از یک سیستم متمرکز به  گ

بهتر است که  ن داردداری ایرایسم درونی سرمایهی دیناممرتبط با توسعه  فرآیندی ،در بخش انرژی و نظامی

  است،  مرکانتیالیستینو ی گراسعهدولت تو ، که ویژگی مهمباالاز  لیبرالیسم اقتصادیِ استراتژی آن را در پرتو

ز طریق  ویژه ابه  ،سپهر اقتصادیات کنترل شدید دولت روی این که به مواز شناخت و تحلیل کرد؛ فرآیندی

اجرای این صنعت را به سوی  ی سپاه،زیرمجموعه های های پیمانکاری داخلی و شرکت کت شر تأسیس

به شدت ور و گسترش پیمانکاران داخلی و سپاه در این صنعت حض سوق داد. اقتصادیای لیبرالیسم هسیاست

ران تجاری دامتی و سرمایهحکوهای درون ت سیاسی قرار گرفت. پیوندهای محکم میان جناح تحت تأثیر مداخال

های تابعه را قادر ساخت تا رقیبان سرسخت خود را از میدان  ، شرکت داشتند که سعی در کنترل صنعت نفت

  خارج سازند.

 گیری نتیجه  .4-3

در   صنعت، جایگاه این  پساانقالبان در دوران  هدف این فصل شناخت و تحلیل ساختار صنعت نفت و گاز ایر

)از   مرکانتیلیستینو  یگراوسعهدولت ت  گرفتننضجهمراه با ظهور و  این صنعت    بازسازیو    اقتصاد سیاسی ایران

»جایگاه صنعت نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران با طرح این سؤال که  این هدفبود.  سو(اینبه 1368سال 

 ست. پژوهیده شده ا است و چه عواملی منجر به ورود سپاه در این صنعت شده است؟« چگونه

 یشدهاثباتخایر ذو دومین  یشدهام اثباتنفت خ ایرمانطور که نشان داده شد، ایران چهارمین ذخه

از  درصد 80 باًی، درآمدهای نفتی تقریژئوپلتیکرا در اختیار دارد. با داشتن چنین موقعیت  گاز طبیعی جهان

 شرایطاین    دهد.را تشکیل می   پس از انقالباز کل درآمدهای دولت در دوران    درصد  55کل صادرات ایران و  

تولید و  سانات قیمت نفت،  داخلی و خارجی پیرامون نو  متعدددولت را در برابر عوامل    درآمدهای اصلیِ  شریان
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، ما دیدیم که لگرفتن این عوامبا پی سازد.پذیر می آسیب المللیبین ای ومنطقه و تحوالتنفت بازار صادرات 

 بود.  متکیبه میزان قابل توجهی به درآمد نفت  هالتدواقتصادی  یهاچگونه برنامه 

 صنعتبین دولت و  یدر رابطه دینیو بنیا که هیچ تغییر محسوس رونمایی شد در این فصل همچنین 

مبنی بر  ،مورد تأیید قرار دادرویکرد نظری ما را  امد. این امروجود نیبه جمهوری اسالمی  حاکمیتنفت تحت  

نظام اجتماعی  ،  دشری اسالمی  جمهو  سر کار آمدن   که منجر به   ، پاسیو«قالب  ان»ان یک  س، به 57انقالب    کهاین

تغییرات رخی ب سواینخورده باقی ماند، دست یدر مقیاس وسیع دوران سلطنت پهلویات تولیدی و مناسب

جمهوری  و سیاسی اقتصادی عمیقیک بحران ، این با وجود و فرهنگی. سطح سیاسیدر  یی و ظاهرمولکول

ز اصالحات اقتصادی در ای ارشته لیبرالیسم اقتصادی،های ، در راستای اجرای سیاستسالمی را وادار کرد تاا

 م دهد.انجاگذاری خارجی را برای جذب سرمایه صنعت نفت و گاز

را در از باال  اقتصادیِ استراتژین ایرا یمرکانتیلیستنو یگراتوسعه دولتدهد که نشان می فوقنتایج 

های  دادن شرکت رکت مشاقانونی امکان  لحاظ ازآورد تا فراهم ار قرار داد بلکه ملزومات عملی را دستور ک

  است   همزمان  ی راهبردی پروژه . این  دآورفراهم  را  در بخش باالدستی نفت و توسعه این صنعت    فتیالمللی نبین 

  کردن بسترسازی دخیل  هاه مؤلفاین داخلی در این حوزه.  های پیمانکاریاز شرکت ای مجموعه  تأسیسبا 

نفت و گاز بود. در این میان،  یهای توسعهدر پروژه حکومتیندروهای ان و جناحنخبگداران تجاری، سرمایه

در   ویژهبه  گام،بهامگ  های خود را به صنعت نفت و گاز گسترش داده وسپاه فعالیت  یجموعه زیرمهای  شرکت 

 ند.تبدیل شد سپهر اقتصادیدر این  مسلطیک بازیگر به  ،نژاددوران ریاست جمهوری احمدی 

سی ایران از اقتصاد سیا تحولکه توانیم چنین نتیجه بگیریم میپایان رساندن این فصل، به ای بر

سوی  داری دولتی به شکلی از سرمایه تکوین ، کهمرکانتیلیستینوگرای دولت توسعهکورپوراتیسم دولتی به 
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 بود، ی شدید دولت در اقتصاد(رار مداخله)به موازات استم دارییسم سرمایهولیبرالنداری بازار آزاد و سرمایه

  عنوان هب هادگردیسیاین  صنعت نفت و گاز در اقتصاد جهانی دارد.از جمله  نیاز به ادغام بیشتر اقتصاد ایران

از اهمیت  و گاز ی نفتشدهی صنعت ویران برای تحقق بخشیدن به توسعه «وابسته یتوسعه »یک استراتژی 

این حال، این  با .داشتبورژوازی ایران و جمهوری اسالمی  یندپروازانه بل اندازی اقتصادیِچشماساسی برای 

های )نیمه(خصوصی و  شرکت   از رهگذر  ویژهبه زمینه،  جدی دولت در این    یزمان، مداخلههم   طوربه استراتژی  

ه این نتیجه  ما را ب  هامؤلفهاین    روری بودند.ای نظامی، بسیار ضبنیادهای فرادولتی و نهاده  به  وابسته  هایشرکت 

پیوندی  کننده در اقتصاد نیاز به ایجاد ز یک نهاد نظامی به یک عامل تعیینسپاه ا تحولکه درک  رساندمی

 ،رودارد. از این پساانقالبایرانِ ول در اقتصاد سیاسی های سپاه و تحی فعالیتدامنه  ارگانیک میان گسترش

ورد غور و بررسی قرار می را مو پتروشینعت نفت و گاز  های سپاه در صو دامنه فعالیت  حجم  الزم است  اکنون

 در فصل بعد ارائه خواهد شد. مهم این ، کهدهیم

*** 
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 صنعت نفت و گاز و پتروشیمی سپاه در های حضور و گسترش فعالیت ل چهارم: فص

 

 مقدمه .1-4

 یه در اقتصاد نتیجه سپا دار شدن فعالیتو دامنه  شد، دخالتل اوی و تحلیواکپیشین های همانطور که در فصل 

های از سیاستاقتصاد سیاسی ایران از زمان آغ رتبط با ساختاری سیاسی و اقتصادی مزوکارهاسا دینامیسم و

یک   نعنوابهنقش سپاه  بازنماییاین فصل  مقصودزمینه، این پیش  داشتنمحلوظاست. با  یاقتصادی نولیبرال

کند: نخست، را دنبال می  دو هدف مشخصاست. این فصل    و پتروشیمی  گازدر صنعت نفت و  داخلی  پیمانکار  

؛ دوم، تا به امروز 1368اقتصادی از سال  متنوع های حوزهر سپاه د ورودتاریخی  یتوسعهو توالی فرآیند 

در   حکومتیدرون هایم، نقش جناحسوو ؛ سپاه در صنعت نفت و گازی کِردوکار گسترهو تحلیل  بازنمایی

این فصل سومین پرسش فرعی را مورد پژوهش قرار   رواز این .سپاه در این صنعت حضورتضعیف /تقویت

 چه اندازه به یک بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده است؟ سپاه تادهد: می

ذیل شرح  بهاین فصل  ساختمان، رآینداین ف بازنمایی این پرسش و به تبع آن تحلیل و کاوش برای

 قدریک بازیگر به شدن تبدیل سمت به سپاهکرد عمل ییابندهگسترش بر ابعاد دارد روریم 4-2است. بخش 

استدالل این است که این . مرکانتیلیستی ایراننودولت  کالن هایسیاستتحت استراتژی و اقتصادی  و مختلط

برای  تمد حاکمیت  معار  ابز  سانبه تا در اقتصاد مشارکت و    آن نیازمند است  یتابعه  هایبه سپاه و شرکت   دولت

در امان حکومتی  های درونمنازعات بین جناح  ازند  دولت در اقتصاد عمل کنند. البته این رونفوذ    و حفظ  تأمین

واکاوی این ود. خواهد ب ها متأثرکشهای سپاه از این کشای فعالیتدامنه  د بود، بلکه انجماد و انقباضنخواه

 4-3اقتصادی مهم است. بخش  هایعرصه تاریخی دخالت سپاه در  الیو تو برای شناخت پیشینه  جنبه از مسئله
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بُعد آن  که بر چند اختصاص داده شده و پتروشیمی سپاه در صنعت نفت و گاز  موقعیت حکیمبه ورود و ت

تصویر بهو  ؛ صنعتاین  در    االنبیاای قرارگاه خاتمهفعالیت؛  این صنعت  سپاه به  واردشدنآغاز  :  شودمیمتمرکز  

-1398) هاجمهوری  ریاست های پیاپیدورهفعالیت سپاه در این حوزه در  تحول دخالت و گسترشدن کشی

 ، اینپایانیفرآیند. سرانجام بخش در این  حکومتیدرون های جناح به منظور شناخت و تبیین اثربخشیِ ( 1379

 رساند.به پایان می یری کوتاه گفصل را با یک نتیجه

 ت موقعیت سپاه در اقتصاد ایرانی بتث  توالی تاریخی ورود و .2-4

جمهوری اسالمی به   ساختار اقتصاد سیاسی تکوین و تحول، شد طور مفصل بررسیدهتر بهپیشکه  طورهمان 

. خلق کردقتصادی  های الت سپاه در فعالیتبرای دخا  یخیزحاصل   بسترهای  یمرکانتیلیستنوگرای  دولت توسعه

فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی و ساختار    پویایی درونی و سازوکارهایکه    بود  هاییضرورت این البته ناشی از  

در راستای اقتصادی    تعدیالتاز  ای گسترده  زنجیره هنگامی که دولت تصمیم به اجرای  طلبید.  میسیاسی    قدرت

  اه سپی یافتهفرینی بنیادهای فرادولتی و نهاد سازمانآنقش ی گرفت، نولیبرالی اقتصاد هایاجرای سیاست 

 فرآیند تبدیل شده بود.برای نظارت دقیق بر این  ریبه امری ضرودولت برای استراتژی  پاسداران

 پساجنگ ایران  های ورود سپاه به اقتصادِزمینه پس .1-2-4

حکیم قش نیروهای مسلح در تجدید. ن  ایپدیده  آور است و نهپاه در اقتصاد نه شگفت حضور س  کنونی  برجستگی

 ی ل توجهی برای همه لویت قابوا بیانگر اقتصادی، تحوالتها در آن جمهوری اسالمی و مشارکت 

ه در مشارکت سپاه ریش سرآغاز است.  پساانقالب یدر دوره جمهوری اسالمی حکومتی درون هایفراکسیون 

 لیبرالیسم  سازیپیاده( در  1368-1377انی )رفسنج  جمهورییاستدر زمان ر  پسا جنگ  یتحوالت اقتصاد  یدوره

،  2015)مالونی،    با تشکیل صدها شرکت تابعه گسترش یافته است«    از آن زمانها »این فعالیتدارد و    یاقتصاد
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ویژه بخش خصوصی، ، بهدر راستای توسعه ظرفیت اقتصاد داخلی گیبنیه بیسو، با توجه به از یک(. 342

از  .دخیل کردد ایران اقتصا یرا برای مشارکت در توسعه و نظامی ولتیفراد رنگارنگرفسنجانی مؤسسات 

، نقش  شدن حکومتبندی جناح یعنی ، در جمهوری اسالمیدولت  ی ساختوارهیگر، ویژگی کارتلد سوی

 کرد. روزافزون سپاه در اقتصاد را تسریع 

اقتصادی را   یه مؤسس  تعدادیظرفیت و تخصص خود در جنگ ایران و عراق،  رشدو  سپاه با بسط

اهرمی در دست   عنوانبهشارکت در تحوالت اقتصادی و سیاسی  و م  گرفتهنضجن  نویبرای انطباق خود با شرایط  

و بعداً 1365شهریور ماه را در  «بنیاد تعاون سپاه» ،دیگیری راهبرسودر راستای این سپاه کرد.  تأسیسدولت 

  ی ر زمینهد  بنیاد تعاون سپاه در چندین شرکت تجاری  .(Forozan, 2013, 203)تشکیل داد    «بنیاد تعاون بسیج»

 )مانند بانک انصار( و صنعت خودرو )گروه بهمن و سایپا( فعال است.، بانکداری مخابراتساخت و ساز، 

مبنی   فسنجانیای و با درخواست دولت رعلی خامنهقانون اساسی و به دستور    147راستای اصل    سپس، سپاه »در

وارد ، 1368آذرماه  23ر تاریخ د االنبیاخاتم دگیقرارگاه سازن تأسیسکت در امر بازسازی کشور، با بر مشار

   (.a1398های اقتصادی شد )دنیای اقتصاد، ی فعالیتعرصه 

  های سپاه پاسداران محسوب و فرمانده آن از سوی قرارگاه از زیرمجموعه » ی آن،نامه طبق اساس

هزار  170، این قرارگاه االنبیاتمخاق ی سردار عبداللهی، فرمانده ساببه گفته  .شودی کل سپاه تعیین م یفرمانده

 (. 1396،  باشگاه جوانکنند« ) کار می هزار پیمانکار از بخش خصوصی دارد که با سپاه    5  و  دارد  نیروی انسانی

های  عظیم در »رشته و گرایش های  ترین بازوی اقتصادی سپاه با اجرای پروژه  مهم  عنوان به بنابراین ، خاتم االنبیا  

و گاز، پتروشیمی، صنعت و معدن، خطوط انتقال گاز، راه و باند، ساخت بنادر، سد و  مختلفی از جمله نفت

گاه رقرا تکوینی »دنیای اقتصاد« فرآیند تاریخی روزنامه جا(.« )همانره می باشدهای دریایی و غیسازه
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ی سازندگی؛  ( مرحله 2؛  یبازسازی  ( مرحله 1:  به چهار مرحله تقسیم کرده است  رابعد  به  1368از سال  االنبیاء  خاتم

ه رفسنجانی در صدر  ای ک دورهی نخست، . در مرحله ی الگوآفرینی( مرحله 4ی انحصارشکنی؛ و ( مرحله 3

  و اجرای  ساخت و سازی در حوزههای بازسازی پروژه اجرای االنبیاخاتم(، 1368-1377) دولت قرار داشت

اقتصادی آغاز کرد. در این دوره،  هایفعالیتدر  خود  مشارکت فاز نخست عنوانبه را های عمومی پروژه 

چون های بزرگی هم که پروژها برای تقویت قدرت نظامی سپاه اختصاص داد بل ر  هنگفتی رفسنجانی نه تنها مبلغ  

،  در گام بعدی. این شرکت  اعطا کرد  مناقصه به سپاه  /سد کرخه و بزرگراه ساوه را نیز بدون تشریفاتخت  سا

ترش گس های گوناگون توسعه و صنعتی  های خود را به حوزهی فعالیت، دامنه (1377-1384)  خاتمی  یدر دوره

سپاه  متمرکز بود. تابعهاجرایی و نهادهای های ستاد و هاقرارگاه ساماندهی روی االنبیاخاتم، مقطعدر این  داد.

آهن، های راه و راهگرایشهای بزرگی را در توانست پروژه اشهای اقتصادی لیتفعا پیشرفت روزافزونبا 

های آبیاری و زهکشی، معدن و صنایع معدنی، راف، کانال و شبکه بند انحهای زیرزمینی، سد و تونل و سازه

ب و نیز گرایش و آ  سازی، خطوط انتقال نفت، گازهای دریایی، ابنیه و پلروشیمی، بنادر و سازهنفت، گاز و پت

ن شرکت تابعه  چندی یا االنبخاتمبا گذشت زمان،  (.c1398ای اقتصاد، « )دنیدخدمات مشاوره مهندسی اجرا کن

واردات، صادرات، آموزش، فرهنگ و صنعت  سازی، حمل و نقل،  های کشاورزی، صنعت، معدن، راه زمینه در  را  

تبدیل شد.  توسعهو صنعتی های ن ایران در پروژه ترین پیمانکارا رگ نفت و گاز تشکیل داد و به یکی از بز

 .(Wehrey et.al., 2009, 60) شودیشناخته م سپاه ترین بازوی مهندسی مهمامروز  قرارگاه این

های خارجی و پیمانکاران المللی، هنگامی که اکثر شرکت های بین تحریم متعاقبو  سوم یدر مرحله 

تم االنبیا تالش ، خاهاساماندهی و اجرای این پروژهبرای تی بودند، های زیرساخپروژه اجرای توقفمجبور به 

های که قبالً توسط شرکت   هاییپروژه مگاگام بردارد،    تریعظیمهای  ه های عمومی به سمت پروژکرد از پروژه 
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انی  عمر  یپروژه   183، »قرارگاه خاتم طی دوران دولت یازدهم  (.c1398)دنیای اقتصاد،  شدند  نجام می خارجی ا

ت  بوده اس[ ]فناوری اطالعاتصنعت و معدن و آی تی  نقل، نفت و گاز، سدسازی،وحملو صنعتی که شامل 

اصلی  هایحوزه است،  گاه آمدهاین قرارکه در تارنمای  سانهمان (.1396« )خاتم، را به اتمام رسانده است

( پ ؛، معدن و صنعتعمرانب(  ؛می)الف( نفت، گاز و پتروشی :هستندذیل  به شرح االنبیاخاتم هایپروژه 

 االنبیا خاتمد که نوجود دار متنوعیفرعی  هایگرایش ،هاعرصه . در این زداییومیتت( محر  و ؛کشاورزی

، دریاییهای بنادر، سازهاسکله و نیروگاه، ساخت از جمله  :کندفعالیت می هاچندگانه در آن نهاد  یک  عنوانه ب

 )خاتم،  قیقاتی و مهندسیحری ارتباطات اطالعاتی، مشاوره، تأمین مالی خدمات تمعدن، فناو  و  صنعتنقل،  وحمل 

a1398  ،؛ دنیای اقتصادc1398.)  مهم و زیربنایی   یپروژه   1800بیش از  تاکنون  ،  قرارگاه  های اینمطابق گزارش

، هاحاج رسولی   یگفته   بر اساسعالوه بر این،    .(a1398)خاتم،  اعطا شده است    االنبیاخاتمبه    های مختلفدر زمینه 

ه که  سد در کشور ساخته شد 300دهد حدود »آمارها نشان می  آب ایران، مدیریت منابعمدیرعامل شرکت 

نیرو احداث شده است. اگر میلیارد مترمکعب، توسط وزارت  52باالی سد ملی بزرگ با حجم مخزن  182

 182وع اهی داشته باشیم، طبق برآوردها از مجماالنبیا در ساخت این سدها نگبخواهیم به نقش قرارگاه خاتم

حدود  »وی خاطرنشان کرد: « .آن ساخته شده است یسد توسط این قرارگاه و مؤسسات زیرمجموعه  62سد، 

کار قرار گرفته است؛ حال یا االنبیا در دستوررارگاه خاتمتوسط پیمانکاران ق کنونی سد فعال 100از  سد 22

چون  قرارگاه هم یوعههای زیرمجمکت سسات و شرؤمدتاً تمام پروژه به دست مصورت بخشی از کار یا عبه 

«، »فجر«، »جواداالئمه«، »سپا سد«، »ثاراهلل«، »امام علی«، »فاطر« و... »امین»بعثت«، »عاشورا«،  یسسهؤم

اظهار کرده   ،بیااالن، فرمانده قرارگاه خاتم، سعید محمدزمانهم (.d1398دنیای اقتصاد، ) د«ر حال اجرا هستند

اعالم  98بهمن ماه همچنین، در . «ر توسط قرارگاه ساخته شده استسدها و مخازن آبی کشودرصد  55»که 
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درصد مترو شهرهای  60کشور و درصد خطوط ریلی  35کرد که »با احداث چهار هزار کیلومتر راه آهن 

 (. 1398، پانا« )مختلف کشور را احداث کرده است

ر اقتصاد ایران رقم دقیقی رد میزان حضور سپاه د»در مو( گزارش داد 1391یران )اقتصاد اتارنمای 

ر یازده هزا  ]  1391تا    1384از  [  دهد، حداقل طی هفت سال گذشتهاولیه نشان مینشده است. برآوردهای  منتشر  

ه سپاه پاسداران »براساس برآورد اولیمچنین  « ه.عمرانی از سوی دولت در اختیار سپاه قرار گرفته است  یپروژه 

عمرانی در  های قرارداد با دولت برای فعالیت 1700ها همین شرکت .شده در اختیار داردشرکت ثبت  812

ونی اعتباری ثامن االئمه، سه بانک وابسته به  های انصار و مهر، تعابانک  گزارش، »همین  مطابق  «  .اختیار دارند

مالی و   یؤسسه ته به بنیاد شهید(، مهای سینا )وابس سپاه در بانک  ،زمان با آنآیند و همسپاه و بسیج به شمار می

ای مالی و اعتباری کوثر دار  یسسهؤمد و  ان و جانبازان(، بانک پاسارگااعتباری آینده )وابسته به بنیاد مستضعف

اه  های غیررسمی و اقتصادی سپنژاد موضوع فعالیت تر اینکه، »اولین بار محمود احمدی جالب سهام است«.

ری در های تجاز را پیش کشید و اعالم کرد سپاه اسکلههای غیرمجارد. او بحث اسکلهپاسداران را مطرح ک

 «. .اختیار دارد

 شیمی سپاه در صنعت نفت و گاز و پترو دخالتی حجم و گستره  .3-4

ترنتی  نیا  مایدر تارن  است.  «نفت، گاز و پتروشیمی»ی  حوزه   االنبیاخاتمهای اقتصادی  ترین فعالیتمهمیکی از  

،  77/ 14/11فرماندهی معظم کل قوا در  و با کسب مجوز    1377از سال   »  یااالنبخاتم  کهقرارگاه آمده است  این  

بزرگترین   عنوانبه اکنون قرارگاه  .«پتروشیمی کشور شدگاز و  های نفت ورسماً وارد فعالیت در پروژه 

 ت«دازی بومی صنعت نفت و گاز کشور شناخته شده اسانپیمانکار با راهبری، مدیریت، طراحی مهندسی و راه

اقتصادی بر   یمحاصره یشدن حلقهبا تنگ سایت آمده است، »چه در همین وب بر اساس آن  (.a1398تم، )خا
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گذاران خارجی از جمله توتال، پتروناس، استات اویل، گازپروم، اِنی، دایلم، هیوندایی  ها و سرمایهور، شرکت کش 

 یکباره   به   ودب  شده  انجام  هاآن   ارکتمش   با   جنوبی  پارس  ابتدایی  فازهای  که  دیگر  خارجی   هایو بسیاری شرکت 

و هلدینگ تخصصی   االنبیاازندگی خاتمس  رارگاهق  شرایطی  چنین  درکردند، ...    خالی  را  فازها  این  ساخت  یعرصه 

 این وارد ... ]هاپروژه  این[رایی بازوی تخصصی اج عنوانبههای تابعه آن نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت 

یکی دیگر از پیمانکاران قدرتمند  (.b1398)خاتم،  فتگر عهده بر را ،16 و 15 فازهای اجرای و شده عرصه

 االنبیا خاتم از جمله  ـاالوصیا است که از چندین شرکت بزرگ ایرانی گاز، کنسرسیوم خاتم در بخش نفت و 

ات دریایی، یس تأسع نفت )اویک(، شرکت مهندسی و ساخت شرکت ساختمان صنای دار اصلی،امسه عنوانبه 

شرکت خواهر  یاالوصیا« به منزله خاتم ایزوایکو و صدرا ـ تشکیل شده است. در واقع »قرارگاه سازندگی

های مدیریت دیگر شرکت راه  ماتفاق و هبهاالنبیا وارد میدان نفتی و گازی کشور شد تا  قرارگاه سازندگی خاتم

  جانشین ،عبدالرضا عابد یه گفتهب (.1393، دانا) امل کنندربوط به صنایع نفت و گاز کشور را کم یهاپروژه 

اولین پیمانکاری که وارد عسلویه و پارس جنوبی شده قرارگاه »، االنبیاخاتموقت  انده فرم رحیم صفوی،

الن برای کل  ست. آبگیری که اپارس جنوبی را همین قرارگاه زده ا یاولین کلنگ در منطقه  .د االنبیا بوخاتم

 .(1385، زندی« )االنبیا ساخته شده استخاتمقرار می گیرد توسط قرارگاه  برداریبهرهفازها مورد 
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 ی نفت و گاز و پتروشیمی در حوزه  االنبیاهای خاتم فعالیت  .1-3-4

ای هپروژه  از عرصهدر چندین  زیرمجموعهگاز و پتروشیمی شامل چهار  و نفتی وزه ح فعالیت سپاه در

 ی ( مخازن ذخیره III، )الیشگاهیپا ( صنایع II، )ی میادینتوسعه ( I)است که شامل  دستیو پایین  یباالدست

کل قراردادها در ارزش دهد که نشان می 4-1 نمودار است. و گاز نفت( خطوط انتقال IVنفت و گاز و )

از ارزش کل قراردادها است، در حالی  درصد 1میلیون دالر است که  232 «میادین یتوسعه »ی مجموعه زیر

که  دالر است میلیارد 27 تقریباً گاهی«صنایع پاالیش به بخش » مربوط قراردادهای زشکه مقدارکل ار

ها، ارزش کل قراردادها ایسه با دیگر بخش در مق  درصد( را به خود اختصاص داده است.  61)ترین قسمت  بزرگ 

به  ست که ا «نفت و گاز یمخازن ذخیره »از دو برابر ارزش بخش  یشب «خطوط انتقال نفت و گازبخش » در 

ها در ها و نسبتعالوه بر این، این ترکیب   درصد( است.  11و    درصد  27میلیارد دالر )  5میلیارد و    12ترتبیب  

ه شدارائه با جزئیات  4-1کند. در جدول بازتاب پیدا می ی معینزیرمجموعهدر هر تعداد قراردادهای اعطاشده 

و بیست پروژه در  اجراستو یا در دست را شده میادین اج یی در بخش توسعهاست که تنها شش پروژه

 واگذار شده است. سپاه  به های وابستهگاز به شرکت خطوط انتقال نفت و   یزمینه 
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 زیرمجموعه هر در سپاه یتابعه یهاشرکت به که یمیپتروش و گازو  نفت یقراردادها نسبت و کل رزشا .4-1نمودار شماره 

 .استشده  اعطا

 یآور جمع اندهشد ئهارا 4-3-1-4؛ و 4-3-1-3؛ 4-3-1-2؛ 1-1-3-4های بخش در کهی گوناگونی اولیه منابع از هاداده: نبعم

 (.ه استسندینواز  محاسبه)ت. اس شده
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تا  1377ز ی مشخص اوعههر زیرمجم( در 2و ) یجمهور استیر ی( در هر دوره 1) یمی پتروش وابسته به سپاه در حوزه نفت، گاز و یهابه شرکت واگذارشده یقراردادها .4-1جدول شماره 
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 ×   EPC 25 25 1387 تبریز -در مسیر خط انتقال نفت خام ری  خانه جدیداحداث چهار تلمبه میلیون دالر 

  ×  EPC 18  1383 هانی اصفهای نفتی در منطقهفراوردهسازی ه مخزن ذخیرهشش دستگا  ی ساختپروژه 
   × PC 0,008  )1383 ساخت خط لوله انتقال گاز پنجم تهران )قسمت دوم فاز اول 

  43      
 ×   EPPS 2.720 = 1384 پارس جنوبی )عسلویه( 16و  15ازهای ی فتوسعه 

انه
هام

ی 
یر

وز
م 

اظ
ک

 

دی 
حم

ل ا
 او

ور
د

د )
ژا

ن
88-

84) 

   × EPC 1.300 =  1384 سلویه ـ سیستان و بلوچستان ـ ایرانشهرهفتم گاز )ع ساخت فاز اول خط لوله سراسری 
 1385 ی خط انتقال گاز سرخس به درگزپروژه = 45 - ×   
   × PC 180 = 1385 ط لوله انتقال گاز همدان ـ بیجارخ 
 ×   EPCF 50 = 1386 ان گازی کیشی میدلیهی تولید اوپروژه 
 1386 12تاسیسات اسکله و بندری فاز  سازی مخازن،ساخت پروژه ذخیره = 500 -  ×  
 1386 ی ایران ال ان جی پروژه LPG و LNG ی عملیات ساخت مخازن دو جداره = 332 -  ×  
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   × PC 310 =  1386 کوهین -قزوین -احداث خط لوله انتقال گاز ساوه 
   × EPC 150 = )1386 ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر )بخش دریا 
 ×   IPC 345 38  1387 احداث تملبه خانه جدید شهید چمران اهواز میلیون تومان 870میلیارد و 

الم
غ

ری
وذ

ن ن
سی

ح
 

   × PC 275 = 1387 ی دوم انتقال گاز خرم آباد ـ کوهدشتساخت خط لوله 
 1387 دریا برای پاالیشگاه ستاره خلیج فارسری از روژه آبگیپ = 130 -  ×  
×    HOA 72 = 1388 نگاری سه بعدی میدان نفتی بند کرخههای لرزهطراحی نهایی عملیات برداشت داده 

 1388 ن و دو بوتانساخت دو مخزن پروپا  = 60 -  ×  
   × PC 700  1388 (هکل پل –ه ساخت خط لوله دهم سراسری )حدفاصل پتاو 
     7.169     
 ×   EPPS 6.000   1389 میدان مشترک پارس جنوبی 24و  23، 22 توسعه فازهای طرح 

می
اظ

رک
 می

ود
سع

م
 

دی 
حم

م ا
دو

ور 
د

د )
نژا

92-
88) 

 1389 ک و اوره پتروشیمی پردیسساخت فاز سوم آمونیا  600 -   × 
 ×   EPPS 5.000  1389 پارس جنوبی 14و  13زهای الدستی فا ی بخش با قرارداد توسعه 
 ×   EPCF 500  1389 ی میدان نفتی سوسنگردسعه ارداد طرح توقر 
 1389 ی فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالمطرح توسعه  150 -   × 
   × EPCF 250   1389 ز دوم خط لوله هفتم سراسریساخت فا 
   × EPCF 1.300  1389 سری )اهواز به دهگالن(،ه ششم سراساخت قطعه سوم خط لول 
   × EPCF 1.300  1389 ری  -اراک  -ی نفت از مسیر آبادان اخت خط لولهس 
   × EPCF 850   1389 نهای خراسان، کرمان و هرمزگا ی نفتی در استاناحداث سه خط لوله 
 1389 (جنوب به شمال) جاسک –ی نفتی نکا خط لوله   3.000 - ×   
 1389 نکوهی -قزوین -احداث خط لوله انتقال گاز ساوه   0,30 - ×   
   × EPCF 1.300  1389 احداث خط لوله نفت خام سبزاب ـ تنگ فانی ـ شازند ـ ری 
 ×   EPCF 970   1390 لگان و سفید باغونمیدان گازی ها  2طرح توسعه 
 1389 خلیج فارس گاه ستارهی پاالیشتوسعه میلیون یورو 3710  3.500 -   × 

م 
ست

ر

ی
سم

قا
 1390 ی دریای عمان و خلیج فارسزیرزمینی نفت خام در حاشیهسازی ذخیره ساخت مخازن  2 -  ×   
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  ×  EPC 39  1390 زی نفت خارکسا ای ذخیرهمیلیون بشکهمخزن یک احداث چهار 
 1390 لوله اتیلن )از فیروزآباد تا فسا(، باد( و خطساخت خط لوله اتان )از پارسیان تا فیروزآ  500 - ×   
   × EPC 16   1390 ات تقویت فشار سوم و چهارم )خورموج و دیلم(تأسیسساخت 
 1391 تیماب ـ چنگولهان نفتی بعدی میدنگاری سهپروژه لرزه هزار یورو 164 0,218 -    ×

 1391 «»توسن« و »آلفا ی دو میدان دریایی طرح توسعه  850 -   × 
 1392 د تزریق گاز گچسارانگاه جدیاحداث ایست میلیارد ریال 2.356 85 -    ×

 ×   EPCF 1.500   3200طرح احداث کارخانه گاز و گاز مایع (NGL)  1391 منطقه غرب کارون 
 ×   EPCF 68  »1391 توسعه میدان »سومار 
    - 27.781    
 ×   EPC 1.300   1392 و فساداراب  برداری از چهار پروژه پتروشیمی جهرم، فیروزآباد،رهساخت و به 

گنه
 زن

ژن
بی

 

ره
دو

ی )
حان

رو
ی 

92-
98) 

 1393 ساخت خط لوله آبادان ـ اهواز ـ اراک ـ تهران  350 - ×   
 1393 شیر به پاالیشگاه آباداناحداث خط لوله انتقال آب از رودخانه بهمن  300 - ×   
  ×  EPC 4.140   1395 اهشهرم ات انبار نفت کورهتأسیسطرح سامانه گرمایشی 
 1398  بعدی پانیذپروژه لرزه نگاری سه میلیارد ریال 3.000 75 -    ×

 1398 ی پاالیشگاه نفت آناهیتای کرمانشاهتوسعهطرح احداث و   3.400 -   × 
    - 9.565    

    

با   و  شروع قرارداد (مشخص ماه طوربه )و  براساس نرخ ارز در سال  ام. این تغییره ردتبدیل کبه دالر    را  و تومان ال یبه ر یگذاره ی و سرماقراردادها  ی رزش اصلمن ا* 

 داده شده است.انجام  )www.xe.com(  تیوب سا  ن یاستفاده از ا 

 ها ** نوع قرارداد

http://www.xe.com/
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 .اندمعروف    Eشود به قراردادهایل می طراحی پروژه را شام یقراردادهایی که فقط مرحله  (،E) قراردادهای طراحی  •

 .شوندگذاری می نام   EPکاالی پروژه هستند، قراردادهایین  مأتطراحی و  یقراردادهایی که شامل مرحله  ، ( EP)قراردادهای طراحی و خرید •

های کشور از این دسته دارند که اکثر پروژه   PCشود، حالترحله خرید و ساخت از پیمانکار خواسته می هایی که م پروژه ، ( PC)و ساخت قراردادهای خرید •

 .هستند

، برگرفته از سه حرف اول  EPCروشگسترش فراوانی داشته است.   EPCبه روشهای بزرگ در صنعت نفت  اجرای پروژه :   EPC)قراردادهای •

 .شود م و در قالب یک قرارداد انجام میموازی با هصورت که  است  ( Costruction)و ساخت ent) (Procurem، خرید(Engineering)سیمهند

 است.: مهندسی، خرید/تدارکات، ساخت و تأمین مالی EPCFقراردادهای  •

 (. 1399، ؛ نورسان انرژی6139)ایرنا،   تولید ریزیبرنامه   : مهندسی، خرید/تدارکات، ساخت وEPPSادهای قرارد •

 

 ها در دسترس نیستندده*** دا

 



 ی میادین توسعه  .1-1-3-4

آن   یهشدتکمیل های دهد که اهم پروژه االنبیا نشان می های خاتم ی فعالیت ی میادین، کارنامهسعه در حوزه تو

   ی میدان نفتی بند کرخه بعدنگاری سه های لرزه طراحی نهایی عملیات برداشت داده (I)ه شرح ذیل است: ب

دان نفتی آزادگان شمالی واقع در  ی مینگاری در منطقه زه عملیات لراجرای  (II) 31(؛ 3911متن، ؛ a1388شانا، )

بعدی میدان نفتی تیماب ـ نگاری سه رزهل  یپروژه   (III)  32در استان خوزستان،   کیلومتری شمال غربی اهواز  20

روژه  شده برای این پتهگزارش شرکت ملی نفت ایران، اعتبار در نظر گرفیالم که به ا چنگوله، واقع در استان

احداث ایستگاه  (IV)(. همچنین a1391ایسنا، دالر( اعالم شده است ) 218،000زار یورو )معادل حدود ه 164

در حال اجرا توسط   یترین پروژه واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، مهم جدید تزریق گاز گچساران، 

صاص یافته میلیون دالر( اخت  85عتبار )نزدیک به  میلیارد ریال ا  2.356است. برای اجرای این پروژه    االنبیاخاتم

های آزادگان  ی میدان هشرکت ملی نفت ایران قرارداد مطالع  1395در سال    (V)(.  1392،  خبرگزاری مهراست )

انرژی نگین آفاق کیش   نفت و یا به شرکت توسعهر  (B)و بی (A) تیمور و فرزاد ایجنوبی، منصوری، آب

  ی پروژه  قرارداد 33 (IV)(.b1397، شانا؛ 9513، ایرناه خاتم االنبیا، سپرد )قرارگا یزیرمجموعه )تنکو(، 

سال    ی نفت ایران و مدیرعامل شرکت تنکو در مهرماهمیان مدیر اکتشاف شرکت مل بعدی پانیذنگاری سه لرزه

است، شهر و دارخوین واقع شده  های شادگان، آبادان، ماهی شهرستانژه که در پهنه به امضا رسید. این پرو  98

 
نامه که از سوی مهندس سعدونی به نیابت از اهم ین تفا اعطا شد. بنیاد مستضعفان تی کرخه به ی میدان نف. اما طرح توسعه 31

نابع داخلی برای میلیارد ریال از م 700ا آن زمان و ت با بنیاد مستضعفان به امضا رسیده است ت ملی نفت ایرانمدیرعامل شرک

 (.a1388شانا، ) اختصاص داده شده بود میدان بندکرخه یتوسعه
 کم برای من، در دسترس نیست.تاطالعات مربوط به ارزش این قرارداد، دس.  32
 دسترس نیست.. ارزش این قرارداد هم در  33

https://www.shana.ir/news/145560/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://www.shana.ir/news/145560/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://www.shana.ir/news/145560/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
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 32میلیون دالر( توسط شرکت تنکو به مدت    75هزار میلیارد ریال )برابر با حدوداً    3  با اختصاص اعتبار حدود

 .(1398، شمناشود )میماه انجام 

 صنعت پاالیشگاهی  .2-1-3-4

هار احداث چ  (I)ه است.  های زیر را به اتمام رسانداالنبیا پروژه خاتمون  ی »صنعت پاالیشگاهی«، تاکندر زمینه

میلیارد ریال )معادل  200ای نزدیک به تبریز با هزینه ـ ط انتقال نفت خام ریجدید در مسیر خ یخانه تلمبه

 84ارس جنوبی در سال پ 16و  15ی فازهای انعقاد قرارداد توسعه (II) (؛1387،  شانا یلیون دالر( )م 25حدوداً 

ات تأسیس خت ـ و شرکت مهندسی و سا پیمانکار بخش خشکی   ـ بیااالنخاتممیان شرکت ملی نفت و قرارگاه 

ی (. به گفته a1393،  تسنیم؛  1384،  فارسن دالر )میلیو  2720دریایی ایران ـ پیمانکار بخش دریایی ـ به ارزش  

جام ی انداد اولیه »قرار بود هزینه رپارس جنوبی )عسلویه(، بر اساس قرا  16و    15رضا فروزان، مجری طرح فاز  

کرد ما در این پروژه شده میلیارد دالر مقدار هزینه 6ن المللی، میلیارد دالر باشد اما به دلیل مشکالت بی 3شده 

ترین یل برخی شرایط که مهم برداری برسد متاسفانه به دلماه به بهره  52ن  همچنین »قرار بود در مدت زما  «است.

، ایلنا) برداری رسید«ماه به بهره 104بود این طرح در زمان  المللی و عدم مدیریت یکپارچههای بین آن تحریم

1394.) (III)  ری جدید شهید چمران اهواز به منظور ایجاد پایدا یخانه به ملاحداث ت یبه گزارش شانا، »پروژه

تومان  میلیون  870میلیارد و  38ن بر افزو ایبیشتر در سیستم انتقال نفت خام در مسیر اهواز ـ ری و با سرمایه

های قرارگاه سازندگی خاتم مجری آن یکی از زیرمجموعه که ا شدهمیلیون دالر( اجر 345)معادل تقریباً 

 .(b1390، باشگاه جوان؛ 1390، متن؛ 1390، اناش) «االنبیاست

(IV)  ترین یعانات گازی جهان و بزرگترین پاالیشگاه مبزرگ   عنوانبهخلیج فارس    یپاالیشگاه ستاره

ی این توسعه است. النبیاهای خاتمترین پروژه مجهان، یکی از مه در 5ی بنزین با استاندارد یورو ده تولیدکنن
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ی این پروژه و متعاقب خروج وانی پیرامون توسعه های فراآغاز شد. پس از فراز و نشیب 1385پروژه از سال 

  النبیا از طریق شرکت فرادست انرژی ، خاتم ا87سال  در تیرماه  »گُلدِن گروپ«  »سنام پروگِتی« و    هایشرکت 

درصد سهام کنسرسیوم ساخت پاالیشگاه  90یب، عظیم شد. بدین ترت یهبر وارد این پروژه را عنوانبه فالت 

 4بینا« با  درصد سهام و »مهندسی مشاور 6های »تهران جنوب« با و شرکت  گرفترارگاه قرار در اختیار ق

 38کی کل پروژه ، پیشرفت فیزی89در سال  االنبیاخاتمتا زمان ورود  .ماندنددرصد سهام در کنسرسیوم باقی 

میلیون  600میلیارد و  2ای که قرار بود با حال، پروژه میلیارد یورو بوده است. با این 1.3آن  یهزینهدرصد و 

  ز زمان برد، سال نی 10میلیون یورو هزینه و بیش از  710میلیارد و  3بیش از ماه به اتمام برسد  48یورو در 

 3خلیج فارس به  ی پاالیشگاه ستاره فاز اول  یشت که هزینههم حکایت از آن دا اهرچند برخی برآورده

کیه از پس از کنارگذاشتن تر (V)(. 1396، اقتصاد آنالین؛  1396،  شانایورو برسد ) میلیون 800میلیارد و 

، قرارداد اجرای این سه فاز گازی 89ی در سال  میدان مشترک پارس جنوب   24و    23،  22فازهای    یطرح توسعه

گرفته در شرکت ملی انجام واگذار شد. بر اساس برآوردهای جدید  االنبیاخاتمت ترک تشریفات به به صور

عیین شده است میلیارد دالر ت 6تا  5رس جنوبی حدود پا 24تا  22فازهای  ینفت، ارزش تقریبی طرح توسعه

پتروشیمی پردیس،   یرهساخت فاز سوم آمونیاک و او (VI). )1389، یای اقتصاددن؛ a1389، خبرگزاری مهر)

میلیون دالر(  600میلیون یورو )معادل  502ک خاورمیانه، که اوره و آمونیا یبزرگترین مجتمع تولیدکننده

فاز دوم ی طرح توسعه  ( قراردادVII( و )1397 ،شرکت پتروشیمی پردیس؛  1397،  ایسنا) هزینه داشته است

رگزاری  خبشود )میلیون دالر برآورد می 150تا  130ارداد بین پاالیشگاه گاز ایالم که ارزش تقریبی این قر

وه بر این، پس از خروج  عال  (VIII)االنبیا واگذار شده است.  ی دیگری است که به خاتمدو پروژه   ،(b1389،مهر

ی بخش قرارداد توسعه، 89وبی در تیرماه جنپارس  14و  13قطعی دو شرکت »شل« و »رپسول« از فاز 

های نفت و  ار بزرگ طرح پیمانک  5االوصیا )متشکل از  ن دو فاز مشترک گازی به کنسرسیوم خاتمباالدستی ای
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یا، شرکت ساختمان صنایع نفت )اویک(، شرکت مهندسی و االنبخاتمچون قرارگاه سازندگی گازی ایران هم 

(.  b1389،  دنیای اقتصاد)میلیارد دالر واگذار شد    5صدرا( به ارزش تقریبی  و    ایی، ایزوایکوات دریتأسیس ساخت  

(IX)  میلیون دالری است که در  500نفتی سوسنگرد یکی دیگر از قراردادهای  ی میدانقرارداد طرح توسعه

ر سال  د (X)(. 1389، س نیوز بور؛  1389، آفتاباالنبیا امضا شد )خاتمبین شرکت ملی نفت و قرارگاه  89سال 

االنبیا تم ان و سفید باغون به صورت ترک تشریفات مناقصه به خامیدان گازی هالگ  2  ی، قرارداد طرح توسعه 90

یک    (XI)(.  2011،  ولهدویچه؛  1390،  یوزبورس نمیلیون دالر بود )  970واگذار شد که ارزش تقریبی آن حدود  

نژاد، قرارداد طرح ی دوم دولت احمدی فت در دورهر نرستم قاسمی، وزی، با حضور 91سال بعد، در خردادماه 

های قشم و یلومتری کشور قطر و نزدیک به جزیره ک   25ی دو میدان دریایی »توسن« و »آلفا«، که در عهتوس

ت، در همین نشس  .واگذار شد االوصیاخاتمت فالت قاره ایران به قرارگاه الون واقع شده، توسط شرکت نف

گذاری سازمان به شرکت سرمایهیدان نفتی »بندکرخه«، در قالب قرارداد بیع متقابل، م یقرارداد طرح توسعه 

میلیارد و امضاشده را یک ینیروهای مسلح )ساتا( اعطا شد. وزیر نفت ارزش سه توافقنامه مین اجتماعی أت

ن زیرمجموعه،  ارچوب ایدر چ  (XII)(.  1391،  گزاری مهرخبر،  1391،  بورس نیوزمیلیون دالر اعالم کرد )300

  ی منطقه  (NGL) 3200یع  دالری برای طرح احداث کارخانه گاز و گاز مامیلیارد    ونیمیک، قراردادی  91در سال  

ل و دوم میدان یادآوران، جفیر، دارخوین و یاران  های آزدگان شمالی و جنوبی، فاز اوغرب کارون )میدان 

کارفرما( و کنسرسیومی از پیمانکاران داخلی ـ   وانعنبهمهندسی نفت و توسعه )شمالی و جنوبی( بین شرکت  

 70( و پتروشیمی بندر امام Fصدمالی )در 30( و (EPCصد اجرا در 100صورت هب ارکت قرارگاه خاتم مش 

، اینداستریاویل ؛ 1391، شمنا؛ 1398، خارگ؛ 1391نیوز، ؛ نفت 1391، ایرناامضا رسید ) درصد مالی ـ  به

1391 .) 



 حامد سعیدی 

 

133 

میدان   یقرارداد توسعه (XIII)اجرا شده است:  االنبیاخاتمی دیگر توسط هار پروژهعالوه بر این، چ

یران و قرارگاه خاتم االوصیا به  »سومار«، واقع در شمال شهر کرمانشاه، بین شرکت نفت مناطق مرکزی ا

 300یارد و  اختصاص یک میل  (XIV)(؛  1392،  تسنیمه امضا رسید )ب  92میلیون دالر در فروردین ماه    35ارزش  

پتروشیمی جهرم،   یاری از چهار پروژه ردبی برای ساخت و بهرهمل یمیلیون دالر اعتبار از صندوق توسعه

(؛  1393،  دانا؛  1395،  خبرگزاری جوان؛  1393آنالین،    نسیماالنبیا )ه خاتمفیروزآباد، داراب و فسا توسط قرارگا

(XV)  ی قبلی و انتقال گاز  شدههدف تکمیل دو حلقه چاه حفربا  (ی میدان گازی کیش ی تولید اولیه پروژه

؛ و ( 1399، تنکومیلیون دالر توسط شرکت تنکو اجرا شده است ) 50حدود  یهزینه باآن به نیروگاه کیش( 

(XVI) و با  میلیارد دالر 3.4گذاری هی پاالیشگاه نفت آناهیتای کرمانشاه با سرمایطرح احداث و توسعه

 (. 55، ص.1396بووک، ؛ اویل شو 1398، خبرگزاری مهردر حال انجام است ) االنبیا خاتم قرارگاه پیمانکاری

ی دو میدان نفتی »توسن« و طرح توسعه با امضای قرارداد» (،1391به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرارو )

  ینفت و مجموعههای امضاشده بین وزارت  رد و سومار، تعداد قرارداد»آلفای« شرکت نفت فالت قاره و سوسنگ

عالوه   میلیارد دالر است«.  17سید که حجم مالی آن بیش از  ارداد رقر  53یا به  االوصاالنبیا و خاتمدو خواهر خاتم 

های شرکت ای از فازهای میدان گازی پارس جنوبی توسط ی مجموعه های توسعه که پروژه ن ای به بر این، نظر 

و  23، 22، 13 ، در مراسم افتتاح رسمی فازهای97در اسفند ماه سال  انجام شده است، االنبیاخاتمی زیرمجموعه 

میلیارد  12این فازهای پارس جنوبی ر اعالم کرد که د ،پارس جنوبی، سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم 24

 (.1397، صدا و سیما خبرگزاریگذاری شده است )دالر سرمایه

زش ی دیگر نیز در این حوزه دارد که مقادیر ارچندین پروژه  االنبیاخاتمشایان ذکر است که 

  یپروژه utility & offsite ، در دسترس نیست، از جمله اجرای گرپژوهش کم برای ادهای آن، دست قرارد

LNG؛ اجرای DMC  جداسازی ترکیبات گوگردی ترش و آالینده  ارس جنوبی؛پ 10 و 9، 5، 4، 3، 2فازهای
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مع عسلویه آلفین خت و نصب مجت( و نیز سا1396،  شمناپارس جنوبی )  3و  2از میعانات گازی تولیدی فازهای  

 (. a1399 ،تمو ساخت مجتمع ورودی آب پتروشیمی کاویان )خا

 ی نفت و گاز مخازن ذخیره  .3-1-3-4

ی این قرارگاه  شدههای تکمیلترین پروژه »مخازن ذخیره نفت و گاز« نیز فعال است. مهم  یدر زمینه   االنبیاخاتم

ی  های نفتی در منطقه ورده آسازی فرخیره ی ساخت شش دستگاه مخزن ذ ه پروژ (I)ینه عبارتند از: در این زم

، شانااعالم شده است )میلیون دالر(  18میلیارد تومان  )معادل  15ها ی طراحی و ساخت آنه هزینه اصفهان ک

و  سیسات اسکلهأازی مخازن، تسذخیره  یمیلیون دالری ساخت پروژه  500قرارداد   (II)(؛ 1389، برنا؛ 1384

در بهمن ماه سال   االنبیاه خاتمهای دایلم و قرارگاشرکت ملی نفت ایران و مشارکت  بین شرکت    12بندری فاز  

ی ایران ال ان  پروژه  LPG و  LNG یات ساخت مخازن دو جداره عملی 86در سال   (III)(؛ 1387، ایسنا) 85

به کنسرسیومی  میلیون دالر(    330نزدیک به  میلیون یورو )معادل    245جی با امضای قراردادی به ارزش تقریبی  

(؛  c1389،  مهرخبرگزاری  )االنبیا و شرکت دایلیم کره جنوبی واگذار شده بود  تمخاقرارگاه سازندگی  متشکل از  

(IV)  60ی حدود  اخت دو مخزن پروپان و بوتان با هزینه س  ( شانامیلیون دالر   ،b1388؛ امضای قرارد)ساخت    اد

مان  میلیارد تو  2ان و خلیج فارس به ارزش حدود  ی دریای عمینی نفت خام در حاشیه سازی زیرزممخازن ذخیره 

  (VI)(؛ 1391 ،درّ نفت ایران؛ 1390، رکت مهندی و توسعه نفتش) االنبیامیان شرکت ملی نفت ایران و خاتم

میلیون   33.5یلیون ریال )م 334ک بیش از سازی نفت خارای ذخیره میلیون بشکه مخزن یک  برای احداث چهار 

برای  (VII)  (.1394، شاناگذاری شده است )میلیون دالر( سرمایه 38ر )جمعاً حدود دال 4.190.000و دالر( 

االنبیاء، با انعقاد  خاتم یتابعه کوره ماهشهر، شرکت امین، ات انبار نفت تأسیس گرمایشی  یاجرای طرح سامانه

به عهده گرفت. این  رید، نصب و اجرا را میلیون دالر( کل خ 4.140میلیارد ریال ) 127قراردادی به ارزش 

 (.1396، شاناتحویل موقت شد ) 96آذرماه  13آغاز و  95سال  ماه پروژه در شهریور
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دیگر را نیز در این زمینه اجرا کرده که ارزش قراردادی   یچندین پروژه  االنبیاخاتمها، عالوه بر این

ی نفتی در تبریز، همدان، ره( مخازن ذخیIطراحی، ساخت و نصب ) ها در دسترس نیست، از جملهاین پروژه

های نفتی در  مخزن ذخیره برای فرآورده 23  (III)در بندر تمبک؛  LPGو  LNG( مخازن II؛ )اهواز، یاسوج

( مخازن Vس جنوبی؛ و )پار  5و    4هزار متر مکعب در فازهای    60مخزن میعانات گازی     (IV)؛ایرانیازده شهر  

 (.b1399لیمی نکا )خاتم، متر مکعب در نیروگاه شهید س 32000سوخت 

 و گاز   خطوط انتقال نفت .4-1-3-4

ساخت خط  ( I)لین پروژه در این زمینه خطوط انتقال نفت و گاز است. او االنبیای فعالیت خاتمآخرین حوزه

صلح« نیز شناخته   یرانشهر که با نام »خط لولهسراسری هفتم گاز )عسلویه ـ سیستان و بلوچستان ـ ای یلوله

  مناقصه دون امضا شد. قرارداد ب االنبیاقرارگاه خاتمقرارداد آن میان شرکت ملی گاز ایران و  شود( بود کهمی

 1.3میلیارد ریال ) 140هزار و  12کیلومتر و به ارزش  907ین خط لوله با طول تقریبی برای ساخت فاز اول ا

 ی ساخت فاز دوم خط لوله یپروژه  چنینهم (II)به پایان رسید.  89ال آغاز و در س 84(، از سال میلیارد دالر

 200ی گازی به ارزش تقریبی  این پروژه.  دواگذار ش  االنبیاخاتمکیلومتر به    270سراسری با طول تقریبی  هفتم  

؛  d1389، هرمی خبرگزار نجام شد )ا  االنبیاو ترک تشریفات توسط خاتم EPCF میلیون دالر به صورت 250تا 

اعطا  این قرارگاهچندین پروژه به  84اه مدر دی  (III)(. 1385، اشان؛ 1389 عصر ایران،؛ 1389، وزارت نفت

میلیون   45میلیارد ریالی )  450  یز سرخس به درگز با اختصاص اعتبار ویژهی خط انتقال گاشد، از جمله پروژه

 180انتقال گاز همدان ـ بیجار با ارزش بالغ برخط لوله   (IV)(، و1384، مهر یخبرگزار ؛ 1384، ایسنادالر( )

 .(1386، کیهان ؛ a1390 وسعه گاز،ندسی وتشرکت مهون دالر )میلی
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(V)  کیلومتر( توسط  167ل گاز خرم آباد ـ کوهدشت )ی دوم انتقا، ساخت خط لوله88در سال

میلیون دالر( اجرا شد )شانا،  275ریال )میلیارد  2.725ارزش  االنبیا، باخاتم یتابعهی سسهؤمشرکت اروند، 

آبگیری از دریا برای  یعالوه بر این، قرارداد پروژه b1390 .)(VI)، وتوسعه گازشرکت مهندسی ؛ 1389

به شرکت صنایع  87ی آبگیر کشور است، در مهرماه سال خلیج فارس، که دومین پروژه  یستارهپاالیشگاه 

بگیر در ات این آتأسیس ی که هزینه  بسته به خاتم االنبیا، واگذار شدن )صدرا(، یک شرکت وادریایی ایرا

درصد از شرکت  51، 88ل (. شایان ذکر است که در ساa1396میلیون یورو اعالم شده بود )شانا،  96موع مج

و  خطوط لوله نفت  ی ساخت، چندین قرارداد دیگر در حوزه عالوهبه صدرا توسط خاتم االنبیا خریداری شد.

  طول  به( کلهپل ـسراسری )حدفاصل پتاوه هم د ی( ساخت خط لوله VIIشده است: ) داده االنبیاخاتمگاز به 

؛ a1393  شانا،)  شد  واگذار  خاتم  قرارگاه  به  هزینه(  میلیون   دالر  700)  دالر  یاردمیل  688  ا ارزشب  و  کیلومتر  175

معروف   )اهواز به دهگالن(،ششم سراسری  یلهسوم خط لو یساخت قطعه a1389 ،)(VIII)مهر، ی خبرگزار

ی خبرگزار ؛  c1389میلیارد دالر )دنیای اقتصاد،    1.3اروپا، با ارزش تقریبی  به  صادرات گاز ایران    یبه خط لوله 

میلیارد دالر   1.3ری به ارزش تقریبی  -اراک  -ی نفت از مسیر آبادان ساخت خط لوله  b1389 ،) (IX)مهر، 

های خراسان، کرمان و ی نفتی در استاناحداث سه خط لوله (X) (،1389، ایسنا؛ b1391، مهری گزار خبر)

کیلومتر خط   680هزار و  ساخت یک   (XI)(،  d1388میلیون دالر )دنیای اقتصاد،    850ش حدود  ارزهرمزگان با  

 برآورد  دالر  میلیارد  سه  از   بیش  آن  تقریبی  ارزش  که است  ییهاپروژه   از  دیگر  یکی  جاسک  ـی نفتی نکا  لوله

فراهم لیج فارس خ به خزر دریای یحاشیه  کشورهای از نفت بشکه میلیون یک روزانه انتقال امکان که شد

اتان )از پارسیان  یتشریفات برای ساخت خط لوله یک قرارداد بدون (XII)(، c1389شود )دنیای اقتصاد، می

با  90ماه  میلیون دالر، در شهریور 500باد تا فسا(، با ارزش تقریبی تا فیروزآباد( و خط لوله اتیلن )از فیروزآ

االنبیا امضا شد. هدف کت ملی صنایع پتروشیمی و قرارگاه خاتمشر  میان  ،نفت  وقت  وزیر  ،حضور رستم قاسمی
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است  اصفهانهای پتروشیمی فیروزآباد، فسا، داراب، جهرم و مین خوراک مجتمع تأ ین خط لولهاز ساخت ا

میلیون    174.425ات تقویت فشار سوم و چهارم )خورموج و دیلم( با ارزش  سیس تأساخت    (XIII)(،  1390،  رمه)

کوهین   ـ قزوین ـاوه انتقال گاز س یاحداث خط لوله (XIV)(، c1390مهندسی و توسعه گاز، ل )شرکت ریا

اهواز    آبادان ـ  یساخت خط لوله  (،1388،  ایسناهزار دالر( )  300میلیارد ریال )معادل    2.900حدود    یبا هزینه 

شرکت ملی مهندسی ؛ b1393، ر( )شانامیلیون دال 350میلیارد ریال ) 8000گذاری ـ اراک ـ تهران با سرمایه

 700گذاری بندر صادراتی ماهشهر )بخش دریا( با سرمایه یاندهسام (XVI)(، 1399، و ساختمان نفت ایران

انتقال   ی(، احداث خط لوله1399نفت ایران،    کت ملی مهندسی و ساختمانشرمیلیون دالر(،    150میلیارد ریال )

نفت خام سبزاب   یاحداث خط لوله میلیارد ریال و 700ادان با ارزش یشگاه آبشیر به پاالآب از رودخانه بهمن 

ی( نفت سبزآب ـ ر ی های نفتی آبادان ـ ری و ساخت خط لولهفانی ـ شازند ـ ری )انتقال فرآورده تنگ ـ

 .(1389تومان )ایسنا،  میلیارد 1.300به مبلغ 

 ( 1379- 1398وری )ی ریاست جمهمشارکت سپاه در بخش انرژی در چهار دوره  .2-3-4

 یوارد حوزه 1370 ی بازوی اقتصادی سپاه از اواخر دهه نعنوابهاالنبیا طور که قبالً بحث شد، خاتمهمان 

ی ریاست حمد خاتمی در دومین دورهای که ماقع دورهدر و ؛پیمانکاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شد

کار، ازجمله  و جناح محافظه  طلباناصالح   میان ن دوره کشمش آشکاری  اگرچه در ای  برد.سر می به جمهوری خود  

خود، هاشمی رفسنجانی، به دنبال جلب رضایت    پیشینجمهور  د داشت، اما خاتمی با پیروی از ریاستوسپاه، وج

 .(Hassan-Yari, 2005)بازسازی کشور پشتیبانی کرد  یاز نقش سپاه در برنامه ن منظور خاتمیسپاه بود. بدی

یران را تسریع کرد و به یکی از اقتصاد ارصت را غنیمت شمرد و به تدریج مشارکت خود در  االنبیا این فخاتم

دهد که  می  نشان 4-1دول ج و 4-2 نمودارای تبدیل شد. های صنعتی و توسعهترین پیمانکاران پروژهبزرگ 

النبیا اعطا شده ا، سه پروژه به خاتمی دوم ریاست جمهوری خاتمی، طبق اطالعات قابل دسترسدر طول دوره
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های دیگر، این مقدار )کمتر از یک درصد( ست. در مقام مقایسه با دورهن دالر امیلیو  43ها  است که ارزش آن

شروع روند روزافزون نقش سپاه در این صنعت است.  یهنقط، این آید. با این حالنسبت ناچیزی به شمار می

اد، بیژن احمدی نژجمهور شدن رئیس، درست قبل از 84ال ماه سه شد، در اردیبهشتگونه که قبال اشارهمان 

االنبیا های صدرا، خاتمکنسرسیوم متشکل از شرکت نامدار زنگنه، وزیر نفت در دولت خاتمی، اعطای قرارداد به  

 .(Yong, 2013, 14)پارس جنوبی باطل شد  16و  15ی فازهای »اکر کورنر« نروژ برای توسعه و

به قدرت رسید. همانطور   84سال  یاست جمهوری خاتمی، محمود احمدی نژاد در  ی رپس از پایان دوره

نفت و گاز  صنعتاالنبیا در خاتم، مشارکت 1385دهند، از سال نشان می 4-1و جدول  4-3و  4-2که نمودار 

ت گرفت، اگرچه ورود و فعالی رد بحث قرارطور که باالتر موو پتروشیمی بسیار افزایش یافته است. همان

صنعت انرژی، از دوران خاتمی آغاز شده بود، اما برخی  ویژهبهد، های وابسته به سپاه در اقتصاشرکت 

»شرق« صریحاً اظهار داشتند که ترجیحات    تماد ملی« وطلب از جمله »فرهنگ آشتی«، »اعهای اصالح روزنامه

 . (Maloney, 2015, 343)یع کنند  گسترش حضور سپاه در اقتصاد را تسروده است که  نژاد این ب جناحی احمدی 
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های پروژه در زیرمجموعه  15(، حدود 1384-1388نژاد )ی نخست ریاست جمهوری احمدی در دوره

کلی، ارزش  طوربهی آن اعطا شد. های تابعهاالنبیا و شرکت شیمی به خاتمپتروگاز و  ی نفت،مختلفِ حوزه 

گیری داشته است. قرارداد  ی قبل افزایش چشمدورهاست که در مقایسه با  میلیارد دالر 7ها بیش از این پروژه 

 ی خط لوله ت فاز اول ( و ساخ میلیارد دالر 3میدان گازی پارس جنوبی )نزدیک به  16و  15ی فازهای توسعه

ن ی سپاه در ایهای تابعهشرکت  میزان حضوردر  بزرگیم سه ، هردومیلیارد دالر( 1.3هفتم سراسری کشور )

نژاد در سال  جمهوری برای دور دوم از سوی احمدی از کسب مجدد کرسی ریاستپس  صنعت داشته است.

آوری  اند که بر اساس آمارهایی که جمع تحول عظیمی داشته سپاه در این حوزه    وابسته بههای  ، فعالیت شرکت 88

قراردادهای دوم )نسبت به ارزش کل  ی  درصد در دوره  62ی نخست به  درصد در دوره  16ر از  ایم، این تغییکرده 

تروشیمی در سال های نفت ، گاز و پاالنبیا در پروژه تاکنونی( افزایش یافته است. روند افزایشی مشارکت خاتم

میلیارد  21ردادها بالغ بر ی اوج خود رسید که ارزش کل این قراهای مختلف به نقطه زه پروژه در حو 12با  89

دهد. امضای قراردادهای  های اعطاشده به سپاه را تشکیل میرصد از ارزش کل پروژه د 50دالر است و تقریباً 

د دالر( میدان گازی پارس  میلیار  5)  14و    13رد دالر( و فازهای  میلیا  6)  24و    23،  22ی فازهای  ی توسعه پروژه 

 را ببینید(. 4-1و جدول  4-2 نموداردهد )شکیل میرا ت »پیک«جنوبی، بخش اصلی این 

سابق خاتم االنبیا و از  یاست که در حالی که رستم قاسمی، فرمانده ر این نکته حائز اهمیتذک

طور وزیر نفت منصوب شد. همان انعنوبهمدت دو سال ، به 92تا مرداد  90 ماه کادرهای اصلی سپاه، از مرداد

  5به  89ر در میلیارد دال 21نشان داده شده، تعداد قراردادها و ارزش آن از  4-1و جدول  4-3 نمودارکه در 

 گیر است.چشم  کاهش یافته است و این نیز نشان از یک کاهش  91میلیون دالر در    850و    90میلیارد دالر در  

با ارزش تقریبا  92ر سال در این سپهر در این دوره با دریافت سه قرارداد دی سپاه های تابعهیت شرکت فعال

اندکی افزایش یافته است. به عالوه، پایان  پیشین آندو سال  در مقایسه با میلیارد دالر به پایان رسید که 1.6
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های شرکت  نشینیسیاسی مهم سپاه، منجر به عقبپیمان هم  عنوانبه نژاد، ریاست جمهوری احمدی  یدوره

ش . این مهم تأییدی بر این امر است که واردشدن و تعمیق و گسترگاز نشد وابسته به سپاه در صنعت نفت و

، بلکه تابعی از سازوکارهای حکومتی نیستی این یا آن جناح درون منوط به اجازه صنعت لیت سپاه در این فعا

 سان یک نظام، است.اسالمی، به اقتصاد سیاسی جمهوری 

هور جدید دو نتیجه را در پی داشت: از یک سو منجر به  رئیس جم عنوانبه زی حسن روحانی پیرو

نژاد( به احمدی  یمیلیارد دالر )در دوره 27( از 1398-1392دها در این دوره )رداکاهش نسبت و ارزش قرا

راردادها( شد که درصد از مجموع کل ق 16درصد به  62یعنی از  روحانی ) یمیلیارد دالر در دوره 10 حدود

ی گرمایشی نهطرح ساما  درصد دارد. از سوی دیگر، این دوره با عقد قراردادی برای ساخت  74نشان از کاهشی  

ل قایسه با سابه اوج خود رسید که در م 95( در سال دالر میلیون 4،140) ماهشهر یات انبار نفت کوره تأسیس 

ی ساخت پاالیشگاه نفت  پروژه  االنبیا دراً، ورود خاتممیلیارد( رشد آشکاری داشته است. متعاقب 1.9) 93

مشارکت و  میلیارد دالر، 4.3گذاری ها، با سرمایهروژهترین پیکی از مهم عنوانبهپتروآناهیتا در کرمانشاه، 

ی فرضیه مؤید  ی مهم نیز  این نکته   دهد.لی در این صنعت را نشان می بازیگر اص  یمثابه به دخالت روزافزون سپاه  

تأثیر های سپاه  ی فعالیتدامنه   میزان و  بر  حکومتیهای درون کند دخالت جناح می  تأکید( است که  مکمل)  دوم

سپهر نفت در ص خصوهی این نهاد نظامی در اقتصاد و بتحلیل نهایی، مشارکت و مداخلهگذارند، منتها در می

به عبارت دیگر، ممکن است اسالمی است.    های کالن اقتصادی و سیاسی نظام جمهوریتابعی از سیاست  و گاز

برای سپاه ایجاد کنند،    برخی موانعی کوتاه،  ای و یا برای یک دورهژه حکومتی، برای پرویک فراکسیون درون 

 ر اقتصاد سهیم بوده و هستند.در دخیل ساختن این نهاد نظامی د های آن اما همه
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پارس جنوبی اعالم    13ک نشست خبری در محل فاز  ی  نفت، در  کنونیبیژن زنگنه، وزیر  طور مثال،  به 

ها خیلی ام،اعالم نکرده  بیااالنخاتم ت علنی انتقادی را به قرارگاه سازندگیصورگاه بهکرد که »من هیچ 

االنبیا  کرد خاتمما و سپاه فاصله بیندازند که ما نگذاشتیم.« وی عملخواستند بین ما و قرارگاه خاتم و بین می

فاز را در سال  2 خت و تکمیل شش فاز میدان گازی پارس جنوبی ستود و گفت: »قرارگاه توانستسا را در

اری گذین، وی میزان سرمایه نچبرداری برساند. همفاز دیگر را به مدار بهره 4کنون نیز اتکمیل کرده و هم 94

های دولت سیاستبق آخرین خبر از  ط،  عالوه(. به b1397میلیارد دالر اعالم کرد« )تسنیم،    11فاز را    4در این  

میلیارد دالر تسهیالت   3اعطای تا  های عامل مجاز به  ، »بانک99سال    یبودجه   یامهبخشی از برن  عنوانبه روحانی،  

االنبیا برای ی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتمتعاون  های خصوصی، گذاران بخش به سرمایه 

 .(1398، ایرنا) الدستی نفت و گاز خواهند بود«ای باتوسعه های طرح

 گیری نتیجه  .4-4

  کیکه در آن به  یاگستره  ویژهبه سپاه در اقتصاد، مشارکت  یارائه و تحلیل میزان و دامنه فصل  نیاهدف 

 تکوین  لیبه اختصار توافصل  نیشده است. در ا لیتبد رانیا و پتروشیمی صنعت نفت و گازدر  یاصل گریباز

در  سیاست لیبرالیسم اقتصادیان آغاز از زم یمختلف اقتصاد یهانه یسپاه در زم یتابعه  یهاکتشر یخیتار

 یهاتیفعال یجیکه چگونه گسترش تدر یمنشان دادطور مشروح و عمیقاً جا به ایناست. ارائه شده  68سال 

های خارجی از کشور، زمینه   هایلی و خروج شرکت الملهای بین ، و نیز تحوالت مربوط به تحریم سپاه در اقتصاد

 ورد.آفراهم را  یمینفت، گاز و پتروش یبه حوزه وابسته سپاه ی های زیرمجموعهتورود شرک

و  جیتعاون بس  ادی، بنتعاون سپاه  ادیاز جمله بن ـ وابسته به سپاه یهاشرکت  تأسیس بودنما مصادف  یهاافتهی

  دیل اقتصادیِ های تعسازی سیاستریزی و پیاده با شروع برنامه  ـ  1368در سال    ای تم االنبخا  ادیمهمتر از آن ، بن
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ز مشارکت سپاه در اقتصاد ا ت دولت، را نشان دادیم.تحت هدای ینولیبرالهای ، اجرای سیاست محوردولت

 قیاز طر یخاتم یدر دورهخود را  تیموقع. این قرارگاه آغاز شد یرفسنجان استیبه ر «یدوران بازساز»

کرد   تیگسترش و تقو یمختلف اقتصاد هایعرصه در  را ود، حضور خ تابعه یهاشرکت  ای ازه زنجیر تأسیس

بدین سان، . ای تبدیل شدو توسعه  ی تصنع یهاروژه در پ  ران یا)کارفرما(  مانکارانیپ نیتراز بزرگ  یکیو به 

ت وارد صنع  یخاتم  یجمهور   استیر  یسپاه که از اواخر دوره  یاقتصاد  یبازو  نیترقدرتمند  عنوانبه  ایاالنبخاتم

با تثبیت  است. شده لی تبد یدر بخش انرژ  یداخل )کارفرمای( مانکاریپ نیترنفت و گاز شده است، به بزرگ 

 ی اجرا  یدالر قرارداد برا اردیلیم 35حدود  ایاالنبنژاد، خاتمی احمد  یجمهور  استیر مقطعخود در  گاهیجا

نفت و گاز، و خطوط  یره ی، مخازن ذخیشگاهیپاال عی، صنانیادیتوسعه مهای »نهیاز پروژه ها در زم یاریبس 

در ، انیولگراص، احضور این جناحکه  شانگر این استاین آمارها ن « دریافت کرده است.گاز نفت و انتقال

آن در اقتصاد  راندنحاشیهو یا به حذفوری که دیگر  طبه کردند  تسریعرا  نهیزم نیمشارکت سپاه در ادولت 

 آسان نباشد. تصادیی سیاسی و اقبارق یبرا

 ی، در دورهاندده کسب کردر صنعت نفت و گاز  مسلطی تیسپاه پاسداران که موقع یوابسته یهاشرکت 

. عالیت خود ادامه دادندحوزه به ف نیدر ای پیشین، سبت به دورهتری ننیز، هرچند به میزان کم یحاندولت رو

انحصار در اقتصاد، موقعیت سپاه چنان مستحکم است که  در باب شکستن های تبلیغاتیِ روحانی رغم لفاظیبه 

 ییتعداد و ارزش قراردادها  نیب  ای آشکارهتفاوتحاصل از    جی، نتاتوانست آن را نادیده بگیرد. طبعاًروحانی نمی 

در   یهمنقش م یاسیس یهارساند که جناح ی م جهینت نیاست، ما را به ا هر دولت به سپاه اعطا شده یکه در ط

حال،   نیبا ا ی دوم ماست.ی فرضیه ، که این نیز تأییدکننده سپاه در اقتصاد دارند تضعیف مشارکت تقویت/

توسعه در بخش    فرآیند  بر  کنترل  یدولت برا  یاقتصاد  یاز ضرورت استراتژ  یهقض  نیدر ا  ریدرگ  یامل اصلعو

شدن ی بندجناح یجه ینت عنوانبه دیبا یاسیها و نخبگان سجناح نیروند، رقابت ب نیا در شود.یم یناش یژ انر
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، نیبنابرا کند.می صادی و سیاسی عملبر در معادالت اقتسان عامل میانجی ای که به، مؤلفهشود یدولت تلق

خالصه، ضرورت حضور   طوربه  دولت است.  یاقتصاد  ها از منابعبه سهم آن   دنیو تحقق بخش   نیتأم  یرقابت برا

، برعکس،  شود، بلکه ریتفس  «شدن اقتصادی نظام»  یمثابه به  نبایددر صنعت نفت و گاز  سپاه فزاینده و پررنگ 

 شود. دریافت و تحلیلدر اقتصاد  یستیالی مرکانت نو یگرادولت توسعه « دبلن یبازو» عنوانبه بایستی

*** 
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 نهایی  گیریفصل پنجم: نتیجه 

 

سپاه پاسداران در صنعت نفت   یگستردهحضور    در  دخیل  یاسیسازوکارهای اقتصادی و سو    ؤلفهم  پژوهشاین  

اه پاسداران به یک بازیگر چرا سپ پرسش اصلی این پژوهش بدین قرار بود:. کندوکاو کردو گاز ایران را 

سازوکارهای   حیتوض  تبیینی است که در پیال  ؤسیک    این  است؟  مقتدر در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده

را الزامی صنعت  نیمشارکت سپاه در اهای اقتصاد سیاسی حاکم، ضرورت  است که ایشهری واملاصلی و ع

در  نیروهای نظامی در اقتصاد  دخالتهای پس پشتِ ؤلفه شناخت ماستدالل کرده بودم که  آغازدر . اندکرده 

 ی درجه مر در  ا  نیا  است.  و توضیح  فهماقتصاد سیاسی ایران قابل    و ساختار  درونی  تر با دینامیسمپیوندی گسترده 

 نبدو گریباز کیآن به  تحولو  ینهاد نظام کی عنوانبه است که سپاه پاسداران  تیواقع نیا مبتنی براول 

 بایستی  در نظر گرفته شود بلکه سیستممنتزع از کل  نهاد کی یمنزلهبه تواند ینم یاقتصاد و یاسیسرقیب 

 شود. یتلق رانیا یداره یسرما یجامعه  معین یوهارین تضادها و رویاروییی جهی تن عنوانبه طور انضمامی وبه 

 ساخت ( I) لحاظ شود: گانهسهاین  انیمتعامل  یجهینت دید بااست که مشارکت سپاه در اقتصا یبدان معن نیا

  بازساختاربندی   تعقیب  ( II)؛  بقا و حفظ کنترل خود بر جامعه  نیتأم  یبرا  اشی و استراتژ  رانیدولت ا  یاستبداد

مناسبات و سازوکارهای   تقویت  منظوربه  )و در تحلیل نهایی  داخلیاقتصاد    یتوسعهرشد و    برایاال  از ب  یاقتصاد

ر ادسرمایه  یطبقه  ،رانی ا یمعه جا کیهژمون ریغ یِطبقات  پیکربندیبه دلیل ( III) نیز و  ، (داری و بازارسرمایه

  ی به توسعه   یابیدست  یرا برا  یاجتماع  یروهاین  نیستقادر  دولت    و دائمی  دخالت گسترده   گری وهدایت  بدون

 آورد.ی را به وجود م یگوناگون جیعوامل نتا نیاهای کنشرهم بکند.  جیبس  یاقتصاد

  توسط جمهوری اسالمی  یقتصادا  بازسازیتعدیل و    یاستراتژ  ریتأث  پژوهش  نیمنظر، ا  نیاز ا  حرکتبا  

در صنعت نفت   ویژهبه سپاه در اقتصاد،    حضورکارهای دخیل در  روند تاریخی و سازوبر    1360ی  اواخر دهه ز  ا



حلیل انتقادی ن در صنعت نفت و گاز ایران: یک تحضور سپاه پاسدارااقتصاد سیاسی   
 

 146 
در   حکومتیِدرون  یهاجناح  کشاکش، نقش یاقتصاد یقرار داد. عالوه بر سازوکارها یرا مورد بررس ،و گاز

ققان که  از مح یبر خالف برخپژوهید. سپهر را  نیحضور سپاه در ا ی تقویت و یا تضعیفمیزان و گستره 

با مفهوم   روند را  نیا  ای  اند وکرده   محدود  نرایسپاه در اقتصاد ا  یهاتیفعال  یایزوا  فیخود را به توص   یمطالعه

از روند  شدن نهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی منتفع  یا و دهندتوضیح می «اقتصاد یسازی نظام»

 سپاه درحضور  یبرجستگم که اه من استدالل کرد، نامندمی »خصولتی«  های دولتی راسازی شرکت خصوصی 

بازساختاربندی  فرآیند در  «بلند دولت یبازوسان »اسالمی و به  معتمد جمهوریابزار  کی عنوانهب دیاقتصاد با

هدفی که رژیم در  آن نگریسته و تبیین شود.  یو اقتصاد یاسیسکالن های سیاستتحقق  در راستای اقتصاد

به سبب ضعف بخش   است که لتتحت هدایت دو ی اقتصادیه توسع یاستراتژ کنداین فرآیند تعقیب می 

 رهای بازار مستلزم قویت سازوکات اقتصادی و تتعدیال داری ایران،اموزن سرمایهی نسعه خصوصی و تو

بازسازی بر  دولت جدیاز کنترل  نانیاطم برای نهادها نیترافتهیاز سازمان یکی یمثابه به سپاه  دادندخالت

مستمر دولت  ی پررنگ ومداخله است. ینولیبرال یاقتصاد یهات اسیس یاجرا به تبع آنو  یاقتصاد مل ساختار

اجرا ی نولیبرال هایسیاستی ایران چنین تلقی کرد که گویا در جامعه نبایداقتصاد را و نهادهای حکومتی در 

مان ها را مطابق با زبایستی چگونی اجرای این سیاست، بلکه  نیستولیبرالی  و یا اصالً اقتصاد ایران ن است  نشده

ها در اجرای این سیاست جامعه فهم کرد.در و مکان معین و لحاظ کردن ساختار اقتصادی و سیاسی قدرت 

 اند(ی مدنی« بسیار قدرتمند و نهادمند شدهامعه )که نهادهای بازار و »ج ی صنعتیپیشرفته جوامع هژمونیک و 

کند. حال توسعه طی میقتصادهای در تری را به نسبت جوامع غیرهژمونیک و اتیر و سازوکارهای متفاومس 

 سانبه  یاسیها و نخبگان سجناح  نیرقابت بنزاع و ، حکومت نهاد عدم وحدت لی به دل روند نیادر  همچنین،

 گذارد. یم ریدر اقتصاد تأث (ع دیگری نفذی)و یا هر نهاد و گروه  سپاه یریدرگ زانیمل واسطه بر معا کی

 کنند. می یبانیپشت ریبه شرح ز را شدهمطرح یهاو استدالل هاه یفرض در باال شدهارائه  هاییافته
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دولت از  یشکل عنوانبه  یاسالم  یجمهور های پایه  می، سپاه پاسداران به منظور تحکیخیتار از لحاظ

و  یساختار اقتصاداین . نضج گرفت (توأم با ایدئولوژی و اقتصاد اسالمی داری دولتیتی )سرمایه کورپوراتیس 

خالل وضعیت ر . شرایطی که دبودـ یک انقالب پاسیو سان شکلی از ـ به 57انقالب  ی بالفصلجهیتن سیاسی

از سوی   دارهیسرما  یو نه طبقه از یک طرف،  چپ  یروهایو ن  یکارگر انقالب  ینه طبقه  پدید آمده بودانقالبی  

  ت بیابند. بر متن چنین اوضاعی، دس  انریا  یآشفته   یخود بر جامعه   تسلط و هژمونیبه    کدام نتوانستند هیچ  گر،دی

های با کمکتوانستند  بودند،  استه  برخ  بورژوازیخرده  یست یجنبش پوپول  کیاز    صالتاًا  که،  یاسیاسالم س  جریان

ر دستی و ضعف نیروهای پیشرو و انقالبی، اوضاع را به نفع خود سمت و سو دهند.  های امپریالیقدرتدریغ  بی

ای  قدرت رسیدن گونهبه رامشی، این رخداد بیانگر  . به بیان گترفگرا به دست    یاسیسقدرت  ، این جریان  نتیجه 

 یهاتنش  برچیدندر راستای ابزار سرکوب  انعنوبهسپاه را  شدهتأسیسقیصرگرایی ارتجاعی بود. این نظام از 

و  یاسیس و عمیق واسطهات بالریثبه کار گرفتند. تأ )اما به شکلی خونین( ثباتو  «نظم» تأمینو  یاجتماع

را   یاسالم یجمهوری شصت دوم دهه یمهیدر ن قیعم یانقالب، جنگ با عراق و بحران اقتصاداین  یاجتماع

با  «وابسته یتوسعه» ی استراتژ گرفتنبا درپیشو  عقب بنشیند خود یستیلوپوپ یشعارهااز  وادار ساخت

 ی اقتصاد یهااستیس سازیپیاده  سویبه ی، اناقتصاد جه های غالبسویی با سیاستدر هم گری دولتهدایت

دولت  زای اگونه  به سمتدولت کورپوراتیستی  بازساختاربندیهمراه بود با روند  نیا گام بردارد. ینولیبرال

را سپاه ، در نتیجه  بود که یراتییمستلزم تغ محوراستراتژی دولتدگردیسی و  نی. ایستیلیمرکانتنو یگراتوسعه

این  .شد لینفت و گاز تبددر صنعت  یداخل مانکاریپ نیبه بزرگتر جیتدربهو  تصاد کردندی اقد عرصهوار

 چنین به تصویر کشاند.توانند اینرا میفرآیند 

هرکدام  که  درپیِ جمهوری اسالمی پی  یهادولت یکه همه  دادندما نشان  هایافتهی اول، یر وهله د

، افتراقاترقابت و  از ایدرجهرغم به ، کنندمیکردند و ی م یندگیرا نما حکومتیدرون یهاجناح  یبه نوع
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اقتصاد  یتوسعه  یبرا یک جهانپول و بان یالمللنیرا مطابق با دستور صندوق ب ینولیبرال  یصاداقت یهااستیس

تقویت  اًاساس هااستیس نیا کردناز پیاده کنند. هدفیاجرا مکرده و کماکان دنبال  میرژ یقاو ب یداخل

سازی بیشینه و یرشد اقتصادزان باالتری از میبه  یابیدست از طریق و بازار آزاد یدارهیسرما یاقتصادناسبات م

  همراه  یاقتصاد لیبرالیسم یهااست ی، سیرفسنجان یهور جم استیر دوراناز  بوده است. هیانباشت سرماسود و 

 کاهش و حذف  و هامت یحذف کنترل ق ،ارز شناور کردن سازوکار نرخدنبالارز و نرخی کردن تکبا  بود

و   ، فقریاجتماع یهای ، نابرابر فزاینده، تورم یاستراتژ نیا .های دولتیشرکت  سازی خصوصی  ، و نیزهاارانهی

. این ه استرا به دنبال داشت گوشه و کنار ایران یاجتماع  لفمخت یهایناآرام جهیو در نت افزونفالکت روز

 یسازی خصوصتر، از همه مهم آورد.فراهم را  یاقتصاد لیبرالیسم فرآیندل در ال تاخخود،  به سهمتحوالت، 

، مانند سپاه، ینظام  یو نهادهاای حکومتی  بنیادهآن    از رهگذرکه    هبود  ی اقتصاد  سازوکاری   های دولتیشرکت 

از اوایل   عیسر  یسازیخصوصروند  نظر از  . صرفاندبه کنترل خود در آوردهکنترل سپهرهای اصلی اقتصاد را  

های شرکت از درصد 50که حدود  وهش نشان دادیمدر این پژ، سوبه این 84خصوص از سال ، به 1370 یدهه 

  ی ، نهادهاینظام ینهادها»، مانند دولتی نفعی ذ یهاو گروه  توابسته به حکوم یها به نهاددولتی  یشدهواگذار

ی، لیبرالنوهای مطابق سیاستاگرچه  تعلق گرفت. «شان اعوان و انصارحکومتی و  یادها ی، بنیردولتیغ یعموم

منتها ساختار اقتصادی و سیاسی   ،ن بکشدبیرو  و خدمات اجتماعی  یاقتصادهای  بایست خود را از حوزهمیدولت  

های  رای سیاستدولت به موازات اج کرد.دیگری را طلب می های راهبردیو سیاست بر ایران، روندحاکم 

استفاده  بر اقتصاد  خودحفظ کنترل  یولت برابلند د یبازوها سانز نهادهای نظامی به ، الیبرالیسم اقتصادی

،  ی اقتصاد  یو ابزارها  یاجتماع   یروهاین   جیبس   یدولت برا  یاز باال  ی اقتصادیِوسعهت  یرو، استراتژنی. از اکندمی

 آورد.فراهم را سپاه در اقتصاد حضور ورود و دات الزم برای  یتمهزمان، هم
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به  اساساً یاسالم یجمهور  یاقتصاد یتوسعه یهات اسیسکه  دهدمینشان باال  جی، نتای دومهله در و 

 55و    رانای  صادرات  کل  از  درصد  80  اًبیتقر  ینفت  ی متوسط، درآمدها  طوربهست.  ا  ودهمتکی بهای نفتی  درآمد

  ، یتنف یاز حد به درآمدها شیب ی. وابستگدهدرا تشکیل می  96تا  57 یهاسال نبی  دولت درآمد کل از درصد

، در چارچوب یاقتصادی تحقق توسعه  یبراساخته است.  ریپذشدیداً آسیبرا  رانیدولت االی وضعیت م

را در دستور کار قرار  در ساختار صنعت نفت و گاز  یجیتدر راتییغت می، رژیاقتصاد لیبرالیسم یهااستیس

جمهوری اسالمی  ها، تالش رغم این. به بیافریندرا  یارج خ  گذاریهیسرمااین طریق ملزومات جذب ه از داد بلک

قتصادی اراستای اجرای لیبرالیسم  در. کند تأمینرا  ن صنعتای ازیمورد ن یخارج یهیسرما تاکنون قادر نبوده 

تشکیل را در صنعت نفت و گاز  ی ختلفم یداخل مانکارانیصنعت، پ  نیا یتوسعهبرای  می، رژیبخش انرژدر 

،  مرتبط با حاکمیت، نخبگان سوداگر دارانهیاز سرما یاریرکت بس مشا یرا برا  مناسبی  طیشرا حولت نی. اداد

و   نفت و گازی صنعت توسعه  یهاه پروژ دردرون حاکمیت  یاسیس یهاو جناح می و حکومتی نظا ینهادها

  اقتصادی  یهاتیسپاه فعالی های تابعهشرکت  و دیگر ایاالنبخاتمارگاه  قر، انیم نی. در اآوردفراهم  پتروشیمی 

 حوزه  نیدر ا انگریباز ینترمسلطو  نیتربه بزرگ تدریجًا خود را به صنعت نفت و گاز گسترش دادند و 

  بایستی  پهرس نیسپاه در ای ی فزاینده و مداخله  رساند که حضوری م جهینت نیا ما را به ،روند نیا .دندش لیتبد

داده شود که در آن، از   حیتوض رانرژیم ایاز سوی  ل اقتصادیتعدی یهااستیسو ارتباط با در چارچوب 

دولت   دبلن یبازوهای مثابه به  به حکومت وابسته یوسط نهادها بخش ت نی، دولت اقتدار خود را بر اسوکی

 ی گذاره یجذب سرماو  نیتأم ی برا یوص(خصمهی)ن یهاشرکت  نی، دولت از اسوی دیگر ازکند.  نیتضم

 جوید.می  ی صنعت نفت بهرهوسعه در راستای ت یخارج
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گرایان اصول   ویژهبه ،  ح خاصجنایک  به    صرفاً  که دخالت سپاه در اقتصاد را  کسانی، برخالف  سرانجام

اق این واقعیت که باالتر ارائه دادیم مصدی دهند، شواهدی نسبت م ،ژادن  یاحمد یجمهور  استیر یدورهدر 

  سپاه  یاقتصاد ینهادها تأسیس، ویژهبه . رددگبر می   یرفسنجان یزمان تصد بهدخالت سپاه در اقتصاد است که 

ایران و عراق پایان جنگ  با است زمانهم تعاون بسیج(سپاه و بنیاد  تعاونبنیاد  ا،یخاتم االنبقرارگاه از جمله )

 یعه زیرمجمو یهاشرکت  ،زمانی یدر این بازه رفسنجانی. دولت یبه رهبر  یاداقتص لیتعد یآغاز برنامه و

 یورجمه  استیر  ی دومگسترش داده و در اواخر دوره  یمختلف اقتصاد  یهانه یدر زم  خود را  یهاتیسپاه فعال

  ن یخود را در ا گاهیجا نژادی دولت احمد  یدر دوره . به همین ترتیب،وارد صنعت نفت و گاز شدند یخاتم

است  نیا زیانگبربحث ی. نکتهبخشیدند راین روند فزاینده را استمرا یو در دولت روحانکردند  تیصنعت تثب

نفت و  یره ی، مخازن ذخشگاهییپاال عی، صنانیادیتوسعه م » ینهیها در زماز پروژه  یاریبس  یاجرا یبرا  که

به قرارگاه دالر قرارداد  اردیلیم  35حدود  نژادی ی دولت احمددورهدر دو  «گاز و خطوط انتقال نفت و گاز

 نیادیگر بوده است.    یهااز دوره   شتریب  این میزان بسیارست.  اعطا شده اوابسته به آن  های  االنبیا و شرکت خاتم

  ت ی تقورا  حوزه نیمشارکت سپاه در ا پیمان اصلی سپاه،هم  ،انیگراصولا که جناح  ین امر استبیانگر اروند 

که دوم  یه یفرضاست بری تأکید. این نکته آسان نباشد یشرقبا یاقتصاد برا در این نهاد حذفبلکه ند اه کرد

تأثیر ویت و تضعیف سپاه در اقتصاد بر فرآیند تق گرکاری میانجیسان سازوگرایی درون حاکمیت بهجناح 

سپاه در مشارکت  زانیروند است و بر م نیدر ا جیمیان یعامل یاسیس یها، نقش جناحکهکوتاه این گذارد.می

 یویژهبه خصلت   یاسالم  یدر جمهور  یاسیس  یهاداوم جناحو م  یخیتار  هایکشمکشگذارد.  یم  ریتأث  اقتصاد

 تصاحب  یبرا حکومتی  حاکم و نخبگان یهاگروهبدیل شده که در آن ساختار قدرت در جمهوری اسالمی ت

  پردازند.با هم به رقابت می رانت و درآمد دولتسهم  شتریب
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  حکومتی درون یهاجناح یهمه هگاتالقی، یاسیس افتراقات یو برخ از نزاع هر درجه رغمیعل ماا

ی  هدف از نکته . است بوده یدارهید سرمااقتصا یسازوکارها تیو تقو یاسالم یجمهور  بقایحفظ  همواره

( و کاهش سهم اراندسرمایه )سود هیم انباشت سرماسه شیافزا قیدرآمد از طر عیتوز یبازسازآخر در اصل 

نهاد  کی سانبهسپاه  گاهیجا بنابراین، .)دستمزد( است فرودست یاجتماع یهاگروه ریطبقه کارگر و سا

ملحوظ داشته  جامعه    ی عمومیحوزه بلند دولت در    یبازو   عنوانبه  دیبا  یو اقتصاد  یاسیس  ،ینظام  ییافتهسازمان

 فرآیند تاریخی کیدر  رانیا داریسرمایه یاسیس سازوکارهای اقتصادو  ینامیسمدبا  میمستق  پیوندو در  شود

 شود. دریافتخاص 

است   متکی بر روشیامر    نیآن است. ا  ()روابط علت ـ معلولی  یاعتبار درون  پژوهش  نیا  یقو  یسویه

ی  ه نگاهش متوجه است ک خیای تاریو نظریه  رویکردی انتقادی به نسبت نظم مستقر یگرامش نو ینظریه که 

در حال  با واقعیت اًدائم الی تاریخیتویک در از نزدیک و  بنابراین .های تاریخی استروند مستمر دگرگونی 

برای کشف و بازنمایی روابط علّی میان  ندیفرآ یابیاستفاده از روش ردین، کار دارد. همچنودگرگونی سر

با   کند.را تقویت می این جنبه از پژوهش اعتبار ، معین یزمان  یبازه ک یما در  یپارامترهای مربوطه متغیرها و  

نسجام او    ، تعاملیزمان  یتوال  پرداختن بهبا    گرپژوهش  ،دخالت سپاه در اقتصادای  فرآینده  یو بررس  گرفتنپی 

  این پدیده  یبه روابط علت و معلول تا حدود زیادی، ران یا یاقتصاد ـ  یاسیس های مرتبط با ساختاردرونی سازه

 ی هاه ی فرض دادنمیبا تعم ندیفرآ یابیرد روش، استفاده از اعتبار درونی بر خالفاما  شده است. ترک ینزد

عوامل   خاصی از  هایجنبهما در واقع در  ی  شده  بندی صورت  تِیعلّ  خورد. سازوکارهایمیبه مشکل بر  شدهدییتأ

-within) یمورد ـ  درون لیلِتح کسب ندیفرآ یابیردچنین، روش . هماندشده یاتیعمل یاسیو س یاقتصاد

case) شود  یتلق های این پژوهشیافته ندادمیتعم یاز جنبه مسئله و نقطه ضعفی تواند ی است که م(Bennet 

& Checkel, 2015, 13)  . 
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در گذر زمان و در ارتباط با کلیت  نقش و جایگاه سپاه در این پژوهش به دگرگونی ، این با وجود

 کی  تاسیسپاه در اقتصاد را از س  یکه تبارها  محققانیبر خالف    .ایمهفکنداسالمی نظر ا  جمهوریاقتصادسیاسی  

و   مبانی نظری، دهند« توضیح میاقتصادسازی ینظامبا منطق » را گیرند و آن فاکتور می حکومتیون درجناح 

معطوف   الگومندواحد و سان یک کل به  یو اقتصاد یاجتماع، یاسیسی نیروهای تعامل پیچیدهبه  ما تحلیلی

اد دخالت سپاه در اقتص  شناخت و تبیین  ی، برا رگیعبارت دبه    شده.ز هم و ایزولها  زا مجهای  و نه عامل  شده است

، رونی. از امیقرار داد لیو تحل یمورد بررس نقالبپساا رانِیا یاسیاز اقتصاد س یترع یوس بر بستر، آن را رانیا

  های دائمی دگرگونی به  آنها کاربستبا  تا انطباق داد گر یتوان در موارد دی را م ینظر  میو مفاه کردیرواین 

و پیچیده   الگومند، های گوناگون یک کلیت واحدسازهمتقابل خاص، انسجام و ارتباط  یاجتماع دهیپد کی

 یتوسعهروندهای معینی از  محصولو در واقع است  خاصای نسبتاً پدیدهپاه گرچه مورد سنگریسته شود. 

ی این پژوهش شدهاثباتهای  ه ی و فرض  هیتوان نظریم، اما  است  رانیا  در  و ساختار قدرت  یاسیاقتصاد س  یخیتار

در  کیهژمون ریع غدر جوام ینظام یروهاینسبتاً مشابه، مانند نقش ن یهانهیموارد در زم ریسا با سهیمقا یبرارا 

 ، به کار گرفت.خاص یخیتاربا تمرکز بر ساختار و  یجنوب جهان

 ه یاول یهادادهتمامی  دسترسی بهو  تیشفاف ، عدمدمواجه بوبا آن پژوهش  نیکه ای چالش  نیترمهم

  ل یوامل دخبود. اگرچه ع  ،در صنعت نفت و گاز  ویژهبهسپاه در اقتصاد،    یهاتیلفعای  میزان و دامنهی  نهیدر زم

گرفته  انجام  نهیزم نیدر ا یشتر یب قاتی تحق توصیه این است کهدر حضور سپاه در اقتصاد اثبات شده است، 

سپاه به   نکه یا توجه به ا، بنی. عالوه بر اشودآشکار شتر بی یدر بخش انرژ  یظامن یرکت نهادها تا مشا شود

کار در  یرویبر ن  این موقعیت یاجتماع اتریتأث یشده است، بررس  لیتبد رانی بزرگ در ا یکارفرما کی

 کیسپاه به  لتحوکه شود ناشی می واقعیت از ایننکته  نیضرورت امهم است. بسیار صنعت نفت و گاز 

 نیب  یامر رابطه  نیکرده است، که ا  دیتول  یاجتماع  وابطوارد ر  تریمستقیم  طوربهرا    هاداین ن،  یقتصادا  گریباز
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  ی تابعه  یهاحالت، شرکت   نیا  دربه این معنا که    داده است.  ریی( را تغکارگرانو    انیما)کارفر  یطبقات اجتماع

 اند.شده بقاتی کار و سرمایهز مناسبات طی مستقیم اوارد رابطه  صنعت کارگران در اینو )کارفرمایان( سپاه 

بخش وسیعی  طور مستقیم به  کرد، اما اکنوندر قامت یک نهاد نظامی از نظام حاکم محافظت می  سپاه قبالًاگر 

ش بنابراین، جهت کاو .دهدر میدارانه قراو مورد استثمار سرمایه از نیروی کار کارگران را تحت کنترل دارد

  بر تأثیراتی  چه سان یک کارفرمای بزرگبه سپاه حضورباشد:  ریبه شرح زند توامی پرسش  در این زمینه،

 دارد؟در صنعت نفت و گاز کارگران کار   یروین  یاجتماع ـ یاقتصاد تیموقع

داشته باشیم این است که هدف از این جستار  توانیم  که می   گیریترین نتیجه و بالواسطه  ترینانه بینژرف 

بر جامعه است تا از  داری حاکمسازوکارهای نظام سرمایه ی ت و درونمایهن پژوهش شناخت ماهیتألیف ایاز 

و  زمینه و آغازگاه به مصاف رفتن. شناخت پیشدریابیماز وضع موجود را  دیدگانستم درون آن راه رهایی

 ساختن آن است.گرگون دبرای ما مسئله نه تفسیر این جهان، بلکه  است.داری ایهنظام سرمتغییر 

*** 
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http://www.pana.ir/news/1020509  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

ل دسترس در خرداد )قاب https://tn.ai/44258. منبع: امضا شد قرارداد توسعه میدان نفتی سومار(. 1392خبرگزاری تسنیم )

1399.) 

. منبع: 94پارس جنوبی تا مرداد  16و  15بندی توسعه فاز جدول زمانجزئیات (. 1393خبرگزاری تسنیم )

https://tn.ai/352283  (.1399دسترس در خرداد  )قابل 

  https://tn.ai/2000672. منبع: واگذار شده استخش خصوصی بنگاه دولتی تا امروز به ب 900(. a1398خبرگزاری تسنیم )

 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

    https://tn.ai/1970578. منبع: بیندازند، ما نگذاشتیم خواستند بین ما و سپاه فاصلهزنگنه: می (.b1398خبرگزاری تسنیم )

 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

)قابل  http://danakhabar.com/fa/mobile/1171211. منبع: معرفی پیمانکاران بزرگ داخلی(. 1393انا )خبرگزاری د

 (.1399دسترس در خرداد 

. منبع: اد مقاومتیگام عملی در تحقق اقتص 24تا  22و  13ه برداری از فازهای بهر(. 1397صدا و سیما ) خبرگزاری

https://www.iribnews.ir/009zPw (.1399د )قابل دسترس در خردا 

https://www.khatam.com/?part=menu&inc=&id=604
https://www.khatam.com/مخازن-ذخیره-نفت-و-گاز_2548.html
https://www.khatam.com/مخازن-ذخیره-نفت-و-گاز_2548.html
http://www.khargnews.ir/fa/news/200/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-NGL-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%da%af-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af
http://www.khargnews.ir/fa/news/200/آخرین-وضعیت-طرح-های-جمع-آوری-گازهای-همراه-NGL-خارگ-به-کجا-رسید
http://www.khargnews.ir/fa/news/200/آخرین-وضعیت-طرح-های-جمع-آوری-گازهای-همراه-NGL-خارگ-به-کجا-رسید
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1400
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-کمیسیون-اصل-44-درباره-واگذاری-سهام-شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-کمیسیون-اصل-44-درباره-واگذاری-سهام-شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-45/17544-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-45/17544-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA
http://www.pana.ir/news/1020509
https://tn.ai/44258
https://tn.ai/352283
https://tn.ai/2000672
https://tn.ai/1970578
http://danakhabar.com/fa/mobile/1171211
http://www.iribnews.ir/009zPw
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در خرداد )قابل دسترس  منبع. شد دولت نهم امضا میلیارد دالر قرارداد نفت، گازو پتروشیمی در 38(. 1386خبرگزاری فارس )

1399.) 

 . منبع:به بهره برداری می رسد 85ز زمستان درگ –پروژه خط انتقال گاز سرخس (. 1384مهر ) خبرگزاری

mehrnews.com/x4wWc  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 mehrnews.com/xfSbq. منبع: شد واگذار االنبیا خاتم قرارگاه به مرکز اتیلن لوله خط قرارداد(. 1390ری مهر )خبرگزا

 (.1399دسترس در خرداد )قابل 

. منبع: است درصد پیشرفت فیزیکی داشته 60احداث ایستگاه جدید تزریق گاز گچساران (. 1392خبرگزاری مهر )

mehrnews.com/xnJBt  (.1399 دسترس در خرداد)قابل 

. منبع: االنبیا خاتم سازندگی قرارگاه توسط کشور یشگاهپتروپاال نخستین ساخت(. 1398خبرگزاری مهر )

mehrnews.com/xQfjc  (.1399دسترس در خرداد )قابل 

دسترس در خرداد  )قابل mehrnews.com/xbs5k. منبع: خصوصی سازی به نیمه راه رسید(. a1388مهر ) خبرگزاری

1399.) 

 mehrnews.com/xcgdQ. منبع: االنبیامیلیارد دالر پروژه نفتی در قرارگاه خاتم  10جزئیات (. a1389مهر ) خبرگزاری

 (.1399دسترس در خرداد )قابل 

: . منبعشد واگذار االوصیا خاتم قرارگاه به نفتی میدان دو توسعه قرارداد(. a1391)خبرگزاری مهر 

mehrnews.com/xhHcq  (.1399دسترس در خرداد )قابل 

. منبع: انتقال پایدار گاز غرب کشور با خط ششم سراسری تقویت خواهد شد(. b1388مهر ) اریخبرگز

http://mehrnews.com/x9gng   (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 mehrnews.com/xcmxM. منبع: طرح گازی به قرارگاه خاتم االنبیا واگذار شد 2قرارداد (. b1389مهر ) خبرگزاری

 (.1399دسترس در خرداد )قابل 

. منبع: هرانت در نفتی لوله خط 2 افتتاح /نفت لوله خطوط جدید پروژه 15 اندازی راه (.b1391) خبرگزاری مهر

mehrnews.com/xjgQw  (.1399دسترس در خرداد )قابل 

دسترس در بل )قا  mehrnews.com/xbYjpمنبع: . ایران نصب شد LNG سقف اولین مخزن (.c1389مهر ) خبرگزاری

 (.1399خرداد 

 mehrnews.com/xcRvy. منبع: نبیااال خاتم قرارگاه توسط پاکستان و اروپا گاز خطوط ساخت(. d1389مهر ) خبرگزاری

 (.1399دسترس در خرداد )قابل 

 (.1399سترس در خرداد د)قابل  منبع بخش خصوصی است؟آیا سپاه رقیب مردم و (. 1396خبرگزاری میزان )

https://www.farsnews.ir/news/8601310010%20%20%20%20/3-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/2083061/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/1088183/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7
http://mehrnews.com/x9gng
https://www.mehrnews.com/news/1098519/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/1054743/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-LNG-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/322255/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mizanonline.com/fa/news/322255/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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. منبع:   پروژه نفتی به قرارگاه خاتم االنبیا 2شریفات واگذاری بدون ت(. a1389دانش نفت )

http://www.daneshenaft.ir/cvid/250/content/4335/default.aspx  (.1399در خرداد )قابل دسترس 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع. ذخیره سازی برای اولین بار درکشور طراحی ساخت مخازن(. 1391ایران ) نفتدرّ 

-https://www.donya-e. منبع: اولین قرارداد با »قرارگاه« بعد از وزیر جدید نفت(. 1390اقتصاد )دنیای 

eqtesad.com/fa/tiny/news-415637  (.1399)قابل دسترس در خرداد  

. منبع:  گاز و نفت های پروژه در« خاتم  قرارگاه» دالری ردمیلیا 15  مشارکت(. a1389دنیای اقتصاد )

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-607716  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

-https://www.donya-e. منبع: االنبیاءزندگی خاتمتاریخچه و سیر تکاملی قرارگاه سا (. a1398) اقتصاددنیای 

eqtesad.com/fa/tiny/news-3627494  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

-https://www.donya-e. منبع: فاز پارس جنوبی در اختیار اولین کنسرسیوم ملی دو(. b1389دنیای اقتصاد )

eqtesad.com/fa/tiny/news-609193 (.1399ر خرداد )قابل دسترس د 

)قابل  https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627263. منبع: حلقه وصل(. b1398) اقتصاددنیای 

 (.1399دسترس در خرداد 

. منبع:  های نفت و گازه خاتم« در پروژهمیلیارد دالری »قرارگا 15  مشارکت (.c1389دنیای اقتصاد )

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-607716  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627490منبع: رزم خاتم. (. c1398)دنیای اقتصاد 

-https://www.donya-e. منبع: لیون دالر پروژه دیگر به قرارگاه خاتممی 850واگذاری (. d1389دنیای اقتصاد )

eqtesad.com/fa/tiny/news-599280  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627261. منبع: میانبر منافع ملی(. d1398) اقتصاددنیای 

 .(1399)قابل دسترس در خرداد 

 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627492شویم. منبع: (. ما قوی میe1398) اقتصاددنیای 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

)قابل  https://p.dw.com/p/QkXz. منبع: ستسازی واقعی بوده ادرصد خصوصی 13مجلس: فقط (. 2010وله ) دویچه 

 (.1399دسترس در خرداد 

 https://p.dw.com/p/116p0. منبع: یک میلیارد دالری گازی به سپاه پاسداران واگذار شد پروژه(. 2011وله ) دویچه 

 (.1399سترس در خرداد )قابل د

http://www.daneshenaft.ir/cvid/250/content/4335/default.aspx
http://www.iotco.ir/fa/newsagency/61/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-415637
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-415637
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-607716
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627494
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627494
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-609193
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-609193
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627263
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-607716
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627490
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-599280
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-599280
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627261
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627492
https://p.dw.com/p/QkXz
https://p.dw.com/p/116p0
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)قابل دسترس  https://p.dw.com/p/19iHl. منبع: روحانی: سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست(. 2013وله ) دویچه 

 (.1399در خرداد 

)قابل  https://p.dw.com/p/1DGYY: . منبعرسدترکان: زورمان به قرارگاه خاتم االنبیا نمی براک(. 2014وله ) دویچه 

 (.1399دسترس در خرداد 

)قابل دسترس در  https://p.dw.com/p/2gjtt.. منبع: های اقتصادی سپاه پاسداراننه فعالیت سابقه و دام(. 2017وله ) دویچه 

 (.1399 خرداد

 https://www.magiran.com/article/1117259. منبع: حضور سپاه در قراردادهای اقتصادی(. 1385زندی، رضا )

 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

قانون  44در خصوص سیاست های کلی اصل  متن ابالغیة رهبر معظم انقالب اسالمی(. 1384سازی ایران )سازمان خصوصی 

 (. 1399اردیبهشت  )قابل دسترس در منبع .اساسی

. منبع: 1393تفصیلی عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال  گزارش(. 1393ایران ) سازیخصوصیسازمان 

https://ipo.ir/uploads/1/old/Ipo-amlakard93-p1_8913.PDF  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 . منبع:1394مان خصوصی سازی در سال گزارش عملکرد ساز(. 1394ایران ) سازیخصوصی سازمان

http://ipo.ir/uploads/ipo-amalkard-94.pdf  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: 1397ملکرد سازمان خصوصی سازی در سال گزارش ع(.  1397ایران ) سازیخصوصی سازمان

http://ipo.ir/uploads/ipo-gozaresh%20amalkard1397.pdf   (.1399در خرداد )قابل دسترس 

. منبع: میلیون لیتر ی ذخیره سازی فراورده های نفتی در منطقه اصفهان200افزایش(. 1384) شانا

www.shana.ir/news/76975/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

میلیارد دالری احداث خط لوله هفتم سراسری گاز امضا  3/1رداد با حضور وزیر نفت و فرمانده سپاه پاسداران، قرا(. 1385) شانا

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  /www.shana.ir/news/84865منبع:  .شد

. منبع:  تبریز -نفت خام ریاحداث چهار تلمبه خانه جدید در مسیر خط لوله انتقال (. 1387شانا )

www.shana.ir/news/137854/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: متصل می شود فاز نخست خط دوم خرم آباد به خط اول سراسری گاز(. 1389) شانا

www.shana.ir/news/158434/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 /www.shana.ir/news/184692. منبع: برداری رسیدجدید مرکز انتقال نفت شهید چمران به بهره خانهتلمبه(. 1390ا )شان

 (.1399ابل دسترس در خرداد )ق

. منبع:  ای ذخیره سازی نفت خارگ آنالین افتتاح شدچهار مخزن یک میلیون بشکه (. 1394) شانا

www.shana.ir/news/240126/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

https://p.dw.com/p/19iHl
https://p.dw.com/p/1DGYY
https://p.dw.com/p/2gjtt
https://www.magiran.com/article/1117259
https://ipo.ir/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%83%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%A4%D9%A4
https://ipo.ir/uploads/1/old/Ipo-amlakard93-p1_8913.PDF
http://ipo.ir/uploads/ipo-amalkard-94.pdf
http://ipo.ir/uploads/ipo-gozaresh%20amalkard1397.pdf
https://www.shana.ir/news/76975/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4200%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.shana.ir/news/76975/
http://www.shana.ir/news/84865/
https://www.shana.ir/news/137854/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%B1%DB%8C
http://www.shana.ir/news/137854/
http://www.shana.ir/news/158434/
https://www.shana.ir/news/184692/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.shana.ir/news/184692/
http://www.shana.ir/news/240126/
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 /www.shana.ir/news/145560. منبع: بنیاد مستضعفان نامه توسعه میدان نفتی بندکرخه باامضای تفاهم (. a1388شانا )

 (.1399ر خرداد )قابل دسترس د

)قابل   /www.shana.ir/news/231753. منبع: خط دهم سراسری شاهکار تالشگران گاز در قلب ایران(. a1393شانا )

 (.1399دسترس در خرداد 

)قابل   /www.shana.ir/news/276509. منبع: های پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارسواقعیت(. a1396شانا )

 (.1399خرداد  دسترس در

. منبع:  کنندها همکاری می برای توسعه پتروپاالیشگاه وزارت نفت و قرارگاه خاتم  .(a1398شانا )

www.shana.ir/news/291569/ ( 1399قابل دسترس در خرداد.) 

 /www.shana.ir/news/146939. منبع: پارس جنوبی آغاز شد 10و  9فاز  LPG بهره برداری از مخازن (.b1388شانا )

 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: از تا تهران در اواسط امسالآغاز ساخت خط لوله انتقال فرآورده اهو(. b1393شانا )

www.shana.ir/news/219001/ ( (.1399د )قابل دسترس در خردا 

 /www.shana.ir/news/281167 . منبع:ار نفت کوره ماهشهر افتتاح شدسامانه گرمایشی تاسیسات انب (.b1396شانا )

 (.1399اد )قابل دسترس در خرد

)قابل  /www.shana.ir/news/287724. منبع: مطالعه یک بلوک اکتشافی به شرکتی ایرانی واگذار شد .(b1398شانا )

 (.1399دسترس در خرداد 

. منبع: کامل تولیددستیابی فاز سوم شرکت پتروشیمی پردیس به ظرفیت (. 1397) شرکت پتروشیمی پردیس

https://www.paupc.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1&sub=0&PageID=309&PageI

DF=3&tempname=news   (.1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: طرح های خطوط انتقال و ذخیره سازی(. 1399ران )دسی و ساختمان نفت ایشرکت ملی مهن

http://www.nioec.com/Pages/projects/Current%20Plans/TransmissionAndStorageProj

ects.aspx  (.1399در خرداد )قابل دسترس 

)قابل  منبع. هاآنال و سرنوشت جیهای انتشریح سناریوهای جمع آوری گازهای فلر/ طرح(. 1397شرکت ملی نفت ایران )

 (.1399دسترس در خرداد 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع. دش امضا باشت و پانیذ نگاری لرزه پروژه 2 قرارداد(. 1398ان )شرکت ملی نفت ایر

پارس جنوبی آغاز   3و  2ساخت نخستین واحد شیرین سازی میعانات گازی در فازهای (. 1396شمنا ) -شرکت ملی نفت ایران

 (.1399سترس در خرداد )قابل د منبع. شد

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع. بیجار -ازهمدانگخط لوله انتقال  (.a1390شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران )

https://www.shana.ir/news/145560/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://www.shana.ir/news/145560/
http://www.shana.ir/news/231753/
http://www.shana.ir/news/276509/
http://www.shana.ir/news/291569/
http://www.shana.ir/news/146939/
http://www.shana.ir/news/219001/
https://www.shana.ir/news/281167/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.shana.ir/news/281167/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.shana.ir/news/281167/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
http://www.shana.ir/news/281167/
http://www.shana.ir/news/287724/
https://www.paupc.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1&sub=0&PageID=309&PageIDF=3&tempname=news
https://www.paupc.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1&sub=0&PageID=309&PageIDF=3&tempname=news
http://www.nioec.com/Pages/projects/Current%20Plans/TransmissionAndStorageProjects.aspx
http://www.nioec.com/Pages/projects/Current%20Plans/TransmissionAndStorageProjects.aspx
https://www.nioc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=83d19ef8-5767-42ae-ad8f-060262c20eba&LayoutID=c894037a-3add-4e0f-ac5c-a883e2a09184&CategoryID=d7d95987-15cb-4032-9f2a-be66a31b0c38&SearchKey=
https://www.nioc.ir/portal/home/?news/100193/100198/335130/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B0-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.nioc.ir/portal/home/showpage.aspx?object=relatedtopics&categoryid=40295507-1e70-49ec-af82-e5eeba6870bc&webpartid=19ffa673-9aa0-4159-a435-3d5f6d5ef58b&id=bea30a2e-f0d9-4aac-87cc-b7577416ef42
https://www.nigceng.ir/plans/Lists/List1/Untitled_2.aspx?List=613a05a1-ea78-47cf-b320-8f6779830d5b&ID=2&Source=http%3A%2F%2Fexternal%2Enigceng%2Eir%2Fplants%2FLists%2FList6%2Fview%2Easpx&Web=619ac2bc-ebf2-4d19-a280-f6d3872b12e2
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 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع .خط لوله دوم خرم آباد (.b1390عه گاز ایران )شرکت مهندسی و توس

. دیلم-تقویت فشار گاز خورموجایستگاه های    (.c1390سی و توسعه گاز ایران )شرکت مهند

 (.1399بل دسترس در خرداد )قا https://www.nigceng.ir/plans/Lists/List/AllItems.aspxمنبع

. ذخیره سازی زیر زمینی نفت خام امضا شدتفاهم نامه طراحی و ساخت مخازن (. 1390) متن –شرکت مهندسی و توسعه نفت 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  http://pedec.ir/detail=5244منبع: 

. منبع: برداری می رسد تلمبه خانه شهید چمران اهواز به بهره(. 1391متن ) –نفت  شرکت مهندسی و توسعه

http://pedec.ir/detail=10493  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: 92بند کرخه تا بهار  بعدی میدان نفتی3پایان عملیات لرزه نگاری (. 1392متن ) –کت مهندسی و توسعه نفت شر

http://pedec.ir/detail=16643  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران(. 1389نگهبان ) شورای

«. منبع:  و حکمت آمیز با دنیا حرف می زنیم منطقی، مودبانه(. »1392یکا )صدای آمر

https://ir.voanews.com/a/rouhani-hassan-first-press-conference-iran/1724290.html  
 (.1399دسترس در خرداد )قابل 

)قابل دسترس در  منبع سایت عصر ایران .االنبیاخط لوله صلح به قرارگاه خاتم  2واگذاری ساخت فاز (. 1389) عصر ایران

 (.1399خرداد 

-دو-واگذاری/https://fararu.com/fa/news/121062. منبع: نفتی به وزارت دفاعواگذاری دو میدان (. 1391فرارو )

 (.1399در خرداد )قابل دسترس   دفاع-وزارت-به-ینفت-یدانم

. منبع: شد عمرتف کشور غرب در طبیعی گاز کمبود مشکل کیلومتری900 لوله خط اجرای با(. 1386کیهان )

https://www.magiran.com/article/1517921  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع. پارس جنوبی آغاز شد 15از از سکوی فاز تولید گ(. 1393کیهان )

. منبع: (اساسی قانون کل)  ایران اسالمی جمهوری ایران اساسی قانون(. 1358های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132239   (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 اسالمی جمهوری فرهنگی اجتماعی، ، قتصادیا توسعه اول برنامه قانون(. 1368های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش

 (.1399)قابل دسترس در خرداد https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755. منبع: ایران

 اسالمی جمهوری فرهنگی اجتماعی، ، اقتصادی توسعه سوم برنامه قانون (.1379های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش

 (.1399ابل دسترس در خرداد )ق https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301 . منبع:ایران

)قابل  منبع. داالنبیا آغاز شنماینده جهرم: عملیات اجرایی چهار پروژه پتروشیمی توسط قرارگاه خاتم(. 1393نسیم آنالین )

 (.1399د دسترس در خردا

https://nigceng.ir/plans/Lists/sheet1/DispForm.aspx?List=c12aa644-41ac-4cbc-ac68-f9d67e0c171d&ID=459&ContentTypeId=0x0100ABF0CE8871BA594BAF9044497504D9B3
https://www.nigceng.ir/plans/Lists/List/AllItems.aspx
http://pedec.ir/detail=5244
http://pedec.ir/detail=10493
http://pedec.ir/detail=16643
https://www.shora-gc.ir/fa/news/1884/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.shora-gc.ir/fa/news/1884/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ir.voanews.com/a/rouhani-hassan-first-press-conference-iran/1724290.html
https://www.asriran.com/fa/news/130435/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fararu.com/fa/news/121062/واگذاری-دو-ميدان-نفتی-به-وزارت-دفاع
https://fararu.com/fa/news/121062/واگذاری-دو-ميدان-نفتی-به-وزارت-دفاع
https://www.magiran.com/article/1517921
http://kayhan.ir/fa/news/33896/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-15-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://kayhan.ir/fa/news/33896/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-15-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132239
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301
http://old.nasimonline.ir/Content/Detail/934194/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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. منبع: منطقه غرب کارون با حضور وزیر نفت 3200گزارش آغاز عملیات اجرایی کارخانه گاز وگاز مایع (. 1391نیوز ) نفت

http://www.naftnews.net/print-14370.html   (.1399)قابل دسترس در خرداد 

. منبع: قانون اساسی(  44قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )(. 1386، کار و رفقاه اجتماعی )وزارت تعاون

https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260  (.1399دسترس در خرداد )قابل 

دسترس )قابل   منبع. است  ًتوانیممی ما : ًشعار بارز نمونه ، صلح ازیگ لوله خط(. 1389وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران )

 (.1399در خرداد 

 

British Petroleum (2017). BP Statistical Review of World Energy June 2017. Available at: 

https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/bp-statistical-

review-of-world-energy-2017-full-report.pdf 

Energy Information Administration (2018). Country Analysis Brief: Iran. Available at: 

https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Iran/archive/pdf/iran_2018.

pdf 

Energy Information Administration (2019). Background Reference: Iran. Available at: 

https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Iran/pdf/iran_bkgd.pdf  

Iran Oil Gas Netwerk (2020). Middle East & Iran Petroleum Maps. Available at: 

http://www.iranoilgas.com/exclusive/map  

Iranian Privatization Organization (1997). Statistics: distribution from 1370 to 1387. Available at: 

http;//www.ipo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=525 

Naftiran (2020). Naftiran Intertrade Company. Available at: http://www.naftiran.com/  

Oil Industries Engineering & Construction Group (2020). OIEC at a Glance. Available at: 
http://www.oiecgroup.com/timeline.html  

Oil Show Book (2017). 22nd International oil, gas, refining and petrochemical exhibition. Available at: 
http://farahamtajhiz.ir/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-

%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-

%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-

%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-96-71-150.pdf 

Organization of the Petroleum Exporting Countries (1999). OPEC Annual Statistical Bulletin. 

Available at: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB1999.pdf  

Organization of the Petroleum Exporting Countries (2003). OPEC Annual Statistical Bulletin. 

Available at: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2003.pdf  

Organization of the Petroleum Exporting Countries (2008). OPEC Annual Statistical Bulletin. 

Available at: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2008.pdf  

Organization of the Petroleum Exporting Countries (2013). OPEC Annual Statistical Bulletin. 

Available at: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2013.pdf  

Organization of the Petroleum Exporting Countries (2018). OPEC Annual Statistical Bulletin. 

Available at: 
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB%202018.pdf 

Pars Oil and Gas Company (2020). About Company. Available at: 

https://www.pogc.ir/Default.aspx?tabid=131 

http://www.naftnews.net/print-14370.html
https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260
https://www.mop.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=20aeddca-fb1f-48a4-9e94-465ab5e41b08&LayoutID=9ee73636-0428-4f30-99af-34971f705b80&CategoryID=b37c877a-1ec5-4ae5-90a0-a36ed666ca3c&SearchKey=
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Iran/archive/pdf/iran_2018.pdf
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Iran/archive/pdf/iran_2018.pdf
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Iran/pdf/iran_bkgd.pdf
http://www.iranoilgas.com/exclusive/map
http://www.naftiran.com/
http://www.oiecgroup.com/timeline.html
http://farahamtajhiz.ir/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-96-71-150.pdf
http://farahamtajhiz.ir/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-96-71-150.pdf
http://farahamtajhiz.ir/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-96-71-150.pdf
http://farahamtajhiz.ir/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-96-71-150.pdf
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB1999.pdf
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2003.pdf
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2008.pdf
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2013.pdf
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB%202018.pdf
https://www.pogc.ir/Default.aspx?tabid=131


 حامد سعیدی 

 

169 

Petroiran Development Company (2020). History. Available at: http://www.petroiran.com/en/about-us/history/  

Petropars (2020). Petropars at a glance. Available at: http://www.petropars.com/petropars-at-a-glance 

TENCO (2020). About TENCO company. Available at: http://www.petrotenco.com/en/tenco.pdf 

U.S. Department of The Treasury (2019). Treasury Sanctions Iran’s Largest Petrochemical Holding 

Group and Vast Network of Subsidiaries and Sales Agents. Available at: 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm703  

US Energy Information Administration (2017). “Country Analysis Brief: Iran”, U.S. Department of 

Energy, https://www.eia.gov/ 

World Bank (2001). Memorandum of the President of the IBRD to the Executive Directors on an 

Interim Assistance Strategy for the Islamic Republic of Iran. Washington, DC, World Bank, 

Report 22050-IRN. 

 

 رسانه، روزنامه و مجالت 
APS (2001). Reveiw Oil Market Trends, ‘Iran – Part 2 – the oil & gas fiels & NIOC restructured’, 2 

April 2001, 56:14. 

Mirmoezi (2004). Role of Middle Eastern NOCs in world oil industry and necessity of structural 

reforms and productivity. Ninth international IIES Conference, Proceedings of the Conference, 

Tehran, Iran (in Farsi). Available on www.iies.org. 

Waldman, P. (1992). “Clergy capitalism”. Wall Street Journal, May 5, 1992. 

World Bank, 2007, “World Development Indicators Database”, April. 

Energy compass (2001). ‘’Who’s who in Iran’, 25 May 2001 

Fanack (2012). Retrieved November 5,2012. Available at: /http://fanack.com/en/countries/ Iran-

invisible/economy/oil-and-gas/S  

 

 

  

http://www.petroiran.com/en/about-us/history/
http://www.petropars.com/petropars-at-a-glance
http://www.petrotenco.com/en/tenco.pdf
https://home.treasury.gov/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm703
https://www/
http://www.iies.org/


حلیل انتقادی ن در صنعت نفت و گاز ایران: یک تحضور سپاه پاسدارااقتصاد سیاسی   
 

 170 
 هاپیوست 

I. هاندر ج نفت خامی هشداثبات ریذخا یهدارندکشورهای  نیترگبزر 

 

II. در جهان یعیگاز طبی هشداثبات ریذخای کشورهای دارنده نیتربزرگ 

 


